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PROGRAM
9: 30 Prezence účastníků
10:00 Zahájení prezentace
10:15 I. blok
12:00 Polední přestávka (občerstvení)
12:30 II. blok
13:45 Dotazy (interaktivní forma)
14:00 Závěr

REGISTRACE JEDNOTLIVCE
REGISTRACE SKUPINY
Skupinové registrace jsou cenově zvýhodněny

OBSAH
Cílem semináře je popsat právní úpravu nových a některých problematických činností mateřské
a základní školy, a tím přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou spojeny s praktickými
momenty aplikace GDPR.

•

Základní momenty správního řízení v praxi mateřské a základní školy: postup v souladu se
správním řádem a školskými právními předpisy, postup v souladu s GDPR;

•

Organizační zajištění předškolního a základního vzdělávání, úplata za vzdělávání a školské
služby, komunikace se zákonnými zástupci z úhlu pohledu školského zákona, občanského
zákoníku (poskytování informací, vyzvedávání dítěte apod.) a GDPR;

•

Základní problematické momenty v průběhu předškolního a základního vzdělávání: zejména
povinnost předškolního vzdělávání, individuálního vzdělávání dítěte, plnění povinné školní
docházky, hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, výchovné problémy, kázeňská
opatření, práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte nebo žáka a školy, jednání a zpracování
dokumentace v souladu s GDPR;

•

První zkušenosti s aplikací GDPR a promítnutí do dokumentace školy;

•

Aktuality ke dni konání semináře;

•

Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

LEKTORKA
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. je absolventnkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské
státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Zkušenosti pedagoga, zaměstnance školského úřadu a zástupce střední školy v současné době
zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků
a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

