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08:30 – 09:00   

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:00 – 09:15 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

JUDr. Tomáš Koníček, 
Odbor prevence kriminality MV ČR
PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství 
a mládeže, Oddělení krajského 
vzdělávání, Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

Moderátor celého dne: Veronika 
Fáberová, nezávislý bezpečnostní 
expert 

09:15 – 10:55           

A/ ONLINE AGRESE

09:15 – 09:30  

Tomáš Barta, 
Channel Sales Executive 
Veracomp s.r.o.
Kombinace technických opatření na 
minimalizaci rizik v kybernetickém 
světě a zároveň možnosti komplexní, 
koncepční a kontinuální edukace 
uživatelů, a to v podobě nejen 
pracovníků organizací, ale i studentů.

09:30 – 09:45  

Pavel Kysilka, 
zakladatel 6D Academy 
“Škola: bezpečí je víc než 
bezpečnost” 

09:45 – 10:00  

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, 
náměstek ústředního školního 
inspektora, ČŠI
Mediální gramotnost a bezpečné 
chování v online prostředí – znalosti 
a dovednosti žáků.
    
10:00 – 10:15 

Marie Mališková, 
Corporate Responsibility (CSR) 
& Sponzoring, O2 Czech Republic a.s.
O2 Chytrá škola 
Program O2 Chytrá škola pomáhá 
především pedagogům, ale i dětem 
a rodičům lépe se zorientovat 
v příležitostech i nástrahách 
digitálního světa. Součástí programu 
je vzdělávací portál a grantový 
program pro základní školy. Na 
veřejném portále 
www.o2chytraskola.cz najdete 
komplexní užitečné informace 
o bezpečném zacházení s internetem 
a digitálními technologiemi 
i konkrétní tipy, jak o nich mluvit 
s dětmi. Provede vás všemi oblastmi 
digitálního světa od zabezpečení dat 
až po způsoby mediální manipulace. 
Najdete na něm články, videa 
i kvízy vhodné pro širokou veřejnost 
a užitečné infolisty a metodické 
náměty na výukové aktivity určené 
pro učitele.

10:15 – 10:40  

Mgr. Nikola Hendrychová 
– metodička prevence při PPP a SPC 
Královéhradeckého kraje 
Mgr. Hana Nováková 
- koordinátorka Týmu pro mládež 
Probační a mediační služby ČR 
v Náchodě. 
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Kriminalita spojená s internetem 
a sociálními sítěmi
Panelová diskuse:

10:40 - 10:55

Panelová diskuse

Mgr. Petra Sobková 
a Mgr. et Mgr. Lucie Kosová, 
Národní úřad pro kybernetickou 
bezpečnost  
Začleňování kyberbezpečnosti do 
školní výuky
PhDr. Ladislav Spurný, 
Odbor školství a mládeže, Oddělení 
krajského vzdělávání, Krajský úřad 
Olomouckého kraje 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., 
prorektorka Univerzity Karlovy
Prezentace projektu „Stop šikaně“

10:55 – 11:15 

COFFEE BREAK (20 min)

11:15 – 12:30  

B/ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ

11:15 – 11:30  

Petr Šťastný, 
Senior Product Manager Y Soft 
Corporation 
Ing. Lukáš Procházka, 
zástupce ředitele SPŠ na Proseku 
Bezpečná 3D tiskárna   
Ve spolupráci s učiteli jsme vyvinuli 
kompletní řešení pro správu 3D tisku 
ve škole, kde hlavní roli hraje 
bezpečnost studentů, ale také 
snadnost použití, nenáročnost 
provozu, plná kontrola nákladů na tisk 
a detailní správa uživatelů. Součástí 

řešení je i portál s učebními materiály 
pro snazší zapojení 3D tisku do 
vyučovacích hodin.

11:30 – 11:45 

Iveta Králová, KAM Office and 
Education, Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s., divize Ecophon  
Nadměrný hluk a ozvěna ve školách 
= zhoršená kvalita výuky
A co více? Hlučné prostředí má 
negativní dopad na zdraví žáků 
a vyučujících. Příklady případových 
studií včetně akustických úprav.
 
11:45 – 12:20  

Martin Kožíšek, 
projektový koordinátor CZ.NIC, z.s.p.o
Projekt „Bezpečně na netu“, včetně 
první projekce nového filmu 
"Maturant„ v režii Braňa Holička

Panelová diskuse všech 
přednášejících
Moderátor: Veronika Fáberová, 
nezávislý bezpečnostní expert

12:30 – 13:15 

OBĚD (45 min)

13:15 – 15:15 

C/  ZAMĚŘENO NA ŘEDITELE 

13:15 – 13:25  

JUDr. Tomáš Koníček, 
odbor prevence kriminality MV ČR
Bezpečnost ve školách z pohledu 
samosprávy a Ministerstva vnitra 
ČR
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13:25 – 13:50  

Ing. Libor Sladký, 
prezident Asociace Bezpečná škola z.s.
Bezpečnost škol – základní chyba, 
když řešením je pouhá instalace 
techniky
Umění pochopit pojmy: Zdroj hrozby – 
hrozba – riziko a jeho výše. Ukážeme 
si jak jednoduše popsat rizikové děje 
ve škole a nastavit k nim 
transparentní opatření a režim jako 
základ bezpečnosti. Rozdíl mezi 
emoční a plánovanou agresí.  
Připravte sebe a své žáky, že útok 
šílence lze zažít i jinde než ve škole. 
Znají pravidla chování v takové 
situaci?

13:50 – 14:30  

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze), 
nezávislý poradce
Globální pohled

14:30 – 14:45  

Aleš Pilař, ředitel městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm
Prezentací, jak jsme to vyřešili 
v našem městě, bych se rád podělil 
o dobrou zkušenost, která by mohla 
mnohé ředitele škol a autority měst 
inspirovat.

14:45 – 15:05  

Bc. Jiří Basl 
- bezpečnostní expert, bývalý 
policejní lektor, metodik a vyjednavač 
Mgr. Miloslav Švéda 
– jednatel společnosti SEC Agency – 
Centrum bezpečnostního vzdělávání 
a výcviku
Mentální a psychologická příprava 

pro zvládání rizikových situací
Krizová komunikace jako účinný 
nastroj pro pedagogické a výchovné 
pracovníky - Komunikačně náročné 
osoby a situace, Techniky krizové 
komunikace, Mentální 
a psychologická příprava pro zvládání 
rizikových situací - Proces
sebekontroly a vědomé jednání nebo 
jen reakce.

Panelová diskuse všech 
přednášejících
Moderátor: JUDr. Tomáš Koníček, 
odbor prevence kriminality MV ČR

15:15 – 16:00 

Prohlídka doprovodné výstavy, 
individuální jednání se zástupci 
firem a partnerů

Součástí Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 
je i stejně tematicky zaměřená 
DOPROVODNÁ VÝSTAVA, s prezentacemi 
nejnovějších trendů v oboru zabezpečovací 
techniky a systémů významnými českými 
výrobci a distributory světových značek, ale 
i dalších produktů a služeb vhodných pro 
školy a školská zařízení.

ALBI Česká republika a.s. – ANETE spol. s r.o. 
– C.O.T media, s.r.o. - GORDIC spol. s r.o.  – 
VERACOMP s.r.o. – Y Soft Corporation, a.s. - 
WAKKENHAT ZETTA s.r.o. - Z-WARE s.r.o.

Pořadatel:  

Mascotte s.r.o. 
reklama   I   marketing   I   konference   I   grafický design

e-mail: info@mascotte.cz 
www.mascotte.cz   
www.bezpecnaskola2019.cz



Konference Bezpečná škola – Královéhradecký kraj - 2019
Královéhradecký kraj se již šestým rokem zapojuje do projektu Kraje pro bezpečný internet, který se zabývá edukací 
žáků, rodičů, policistů, sociálních pracovníků, ale i seniorů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Každoročně vyhlašuje sou-
těž mezi školami o nejvyšší počet úspěšných řešitelů žákovské soutěže v rámci tohoto projektu a nejlepší školy odměňuje 
finančními dary a snad i díky tomu se Královéhradecký kraj řadí mezi ty s nejvyšším počtem účastníků soutěže v rámci 
ČR. Více o projektu na www.kpbi.cz. 

Z důvodu zvýšeného počtu nápadu trestné činnosti v oblasti kriminality spojené s internetem a sociálními sítěmi v okrese 
Náchod, vznikl v loňském roce projekt zaštítěný Probační a mediační službou ČR, který Vám bude představen v rámci 
Konference Bezpečná škola 2019. Zahrnuje vzdělávání žáků, ale i jejich rodičů, aby si uvědomili, že se jedná o skutečný 
problém. V rámci projektu běží divadelní představení divadla Fórum BcA. D. Macháčka na téma kyberkriminality. Tiskový 
mluvčí KŘ PČR, PhDr. O. Moravčík na své přednášky v doprovodu studentek PdF UK Hradec Králové pro rodiče zve 12le-
tého youtubera.  V r. 2019 podpořil Královéhradecký kraj v rámci dotačního programu Místní akční skupinu Stolové hory 
v pokračování tohoto projektu. Projekt našel na r. 2019 podporu u dalších samospráv měst v okrese Náchod, takže se 
v něm zdárně pokračuje i v letošním roce a je velmi kladně hodnocen. 

Oblastí měkkých cílů se podobně jako jinde zabýváme od r. 2015, po incidentu ve Žďáru nad Sázavou a Uherském Brodě, 
a to především ve spolupráci s KŘ PČR Královéhradeckého kraje. V současné době se náš kraj připravuje na podání žá-
dosti do vyhlášeného Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, 
škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 ze strany MV ČR. Do projektu by mělo být zapojeno v pilotním projektu 
5 škol s 26 objekty. 

Semináře a konference určené pedagogům, ale i spolupracujícím subjektům v oblasti prevence rizikového chování jsou 
průběžně nabízeny především Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 
kraje. Královéhradecký kraj v r. 2018 poprvé nabídl supervizní setkávání určené pedagogickým pracovníkům a meto-
dikům prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje. Dlouhodobé programy primární prevence rizikového chování 
jsou nabízeny několika certifikovanými organizacemi působícími v našem kraji. Prostřednictvím dotačního programu 
Prevence rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže si školy i nestátní neziskové organizace mohou požádat 
na preventivní aktivity ve školách o dotaci až do výše 200.000 Kč. Mimořádné účelové příspěvky slouží k podpoře škol 
a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem. Pro rok 2019 bylo z rozpočtu kraje uvolněno do dotačních 
programů a mimořádných účelových příspěvků zaměřených na prevenci rizikového chování a etické výchovy celkem 
3.292.220 Kč.

Královéhradecký kraj bude i v následujících třech letech podporovat rozvoj etického vzdělávání v regionu. Projekt se 
uskuteční především formou finanční podpory školám a přednášek pro veřejnost. Na financování projektu rada uvolní 1,2 
milionu korun. Další formou podpory, která bude ve stejné výši financována z prostředků EU, bude pořádání seminářů 
pro pedagogy.

Pokud chcete poznat Královéhradecký kraj o rozloze 4 756 km2 v severovýchodní části naší vlasti blíže, podívejte se na 
portál www.hkregion.cz. Ke spokojenému životu našich cca půl milionu obyvatel i jeho návštěvníků významnou měrou 
přispívá bohatá sportovní i kulturní nabídka. Naleznete zde spoustu zajímavých typů na výlety, gastro speciality aj.





Pro bližší informace, poradenství a cenové 
nabídky nás kontaktujte na emailu: 3D@ysoft.com

WWW.YSOFT.COM

• Správa tisku a zabezpečený přístup

• Jednoduché a intuitivní ovládání

• Kontrola nákladů, reporty a účtování

• Spolehlivé služby a podpora

3D TISK JE MODERNÍ
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Multi-Color Mini Plant Cell by MosaicManufacturing is 
licensed under the Creative Commons - Attribution license.
https://www.thingiverse.com/thing:2811554


