Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ZMĚNY V ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
VČETNĚ SOUVISLOSTÍ S GDPR
vzdělávací akce č. 10018
akreditace MŠMT č. j. MSMT-29049/2017-1-1130
URČENO:

vedoucím pracovníkům mateřských škol

LEKTORKA: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
TERMÍN:

středa 31. října 2018

ČAS:

9 – 13 h (prezence 8.30 – 9 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna
pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha - Vinohrady
(zastávka tramvaje „Jana Masaryka“ na Francouzské ul.)

OBSAH:
Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky mateřských škol se změnami v činnosti mateřské
školy vyvolanými novelizací právních předpisů nebo vydáním nových právních předpisů
(zejména novelou školského zákona a prováděcích vyhlášek, novelou zákona o
specifických zdravotních službách); součástí semináře budou i poznatky z prvních
zkušeností při aplikaci GDPR a zpracováním osobních údajů v praxi mateřských škol.
Seminář je zaměřen na dvě základní oblasti: vlastní poskytování předškolního vzdělávání
a činnost zaměstnavatele.
1/ Činnost mateřské školy v souvislosti s povinností předškolního vzdělávání: omlouvání
nepřítomnosti dítěte, plnění povinnosti předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte,
ukončení individuálního vzdělávání dítěte;
2/ Poskytování podpůrných opatření: novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
3/ Příprava zápisu k předškolnímu vzdělávání: právo přednostního přijetí dítěte, obtížná místa
v průběhu správního řízení;
4/ Změny v poskytování školního stravování: dietní stravování, úplata, „neplatiči“ v případě
dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání;
5/ Komunikace se zákonnými zástupci: povinnost předškolního vzdělávání, pravidla
vzájemných vztahů; s pedagogickými pracovníky v kontextu práv a povinností pedagogických
pracovníků stanovených školským zákonem;
6/ Činnost zaměstnavatele: zajištění práv a povinností pedagogických pracovníků stanovených
školským zákonem, zajištění činnosti smluvního lékaře a lékařských prohlídek uchazečů
o zaměstnání a zaměstnanců;
7/ Aktuality ke dni konání semináře;
8/ Ukázky zapracování do dokumentace školy, diskuse.
CENA:
1 400 Kč; nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA:
17. 10. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

