
Seminář:
„Agreserodičůažáků

jakobezpečnostníriziko
proškolu.“

Přednášející semináře jsou

odborníci na danou problematiku.

Seminář poskytne prostor pro

vzájemnou diskuzi a dotazy.

Vaše přihláška:

Vstupné zdarma

https://bit . ly/38YSnC6

Určeno:

Zástupci samospráv (včetně obecních

polici í) a Policie ČR, preventisté,

pedagogičtí a nepedagogičtí

zaměstnanci škol .

Organizační garant:

MV ČR a Asociace bezpečná škola

Termín konání: 15. dubna 2020,

09:00-14:45 hodin

Místo konání:

Konferenční sál MV ČR,

Nad Štolou 3, Praha 7-Holešovice

https://bit.ly/38YSnC6


Program Anotace k jednotlivým přednášejícím:

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c. - Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné
trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí. Do loňského roku působila jako
prorektorka Policejní akademie ČR v Praze.

Jiří Gajdoš - Řadu let se věnuje prevenci kriminality, primární prevenci, vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a prevence,
projektovému poradenství, realizaci projektů zaměřených na bezpečnost a prevenci. Zaměřuje se na efektivní využití lidských
zdrojů při systémovém řešení dané problematiky, zjišťování kapacit a stavu formou auditů, následnému doporučení a nastavení
optimálních opatření a procesů Při svých pracovních aktivitách spolupracuji s mnoha městy a obcemi, školskými zařízeními
a institucemi (Policie ČR, MP).

Mgr. Roman Sviták - V roce 2018 byl jmenován vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského
kraje, zároveň byl jmenován tajemníkem Bezpečnostní rady Karlovarského kraje a ustanoven jako bezpečnostní ředitel úřadu, kde
působí dosud. Před tím více než 26 let působil u bezpečnostních sborů, zejména u Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních
sborů, a to v různých řadových a vedoucích pozicích. Ze své současné pracovní pozice řeší zejména problematiku bezpečnosti škol
a veřejných prostranství v Karlovarském kraji.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M. - Psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně, American Psychological Association, České kriminologické společnosti. Působí na Ústavu humanitních studií
Newton College Praha, katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, a je
doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Zabývá se problematikou forenzní
psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika a etickými aspekty mimořádných situací.

Ing. Libor Sladký - Prezident Asociace bezpečná škola, člen Technické normalizační komise TNK 148 Prevence kriminality a
ochrany obyvatel, člen Bezpečnostní sekce Hospodářské komory, člen pracovní skupiny Národní soustavy kvalifikací pro
kvalifikační standard „Bezpečnostní konzultant“. Autor a spoluautor metodik pro ochranu měkkých cílů – školská zařízení
a bezpečnostních auditů. Autor řady odborných článků. Autorizovaný projektant ČKAIT v oboru Technologická zařízení staveb.

Jaromír Průša - V oblasti komerční bezpečnosti se pohybuje více jak 25 let. K nejvýznamnějším projektům patří Store Watch (tzv.
sdílená ostraha), mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky. V roce 2013 se Jaromír stal viceprezidentem České pobočky
sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International a od roku 2015 je předsedou Asis International v ČR. Jako předseda Asis
International pracuje v poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality.

Mgr. Josef Smrž - Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK, je absolventem komplexního výcviku v krizové intervenci
a terapeutického výcviku Vzdělávacího institutu pro Gestalt terapii. Řadu let pracoval jako kurátor pro děti a mládež, aktuálně
pracuje na Krajském úřadu Středočeského kraje jako metodik sociálně - právní ochrany dětí, kde se věnuje kontrolní a metodické
činnosti. V dalším se profesně věnuje oblasti psychologie a práci s dospělými i dětmi.

Mgr. Václav Šaroch - Od 1980 do 2007 Policie České republiky správa Severomoravského kraje, správa kriminální policie
a vyšetřování – vrchní komisař a styčný důstojník pro práci policie s minoritami, specialista na problematiku extrému, diváckého
násilí a nealkoholové toxikománie. Od 2007 do 2016 - Bezpečnostně právní akademie Ostrava. Od září 2016 doposud – pracovník
prevence kriminality MP Orlová.

Bc. Kateřina Kulová – 2014 Obecní úřad v Dolní Lutyni - sociální odbor, 2015 Komunitní centrum Maják - sociální pracovník 2016
OSPOD Orlová - péče o dítě 2017 až dosud OSPOD Orlová - kurátor pro děti a mládež

Jitka Sladká - Zakládající členka Asociace bezpečná škola, vedoucí projektů „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ v několika
krajích ČR, sjednocení metodiky ABŠ s metodikou PČR. Autorka projektu seminářů nácviku metodiky USB a traumatologie.

kpt. Bc. Ondřej Penc, vrchní komisař – koordinátor prevence, KŘP Hl. města Prahy

Čas (hod.) Obsah Přednášející

09:00 - 09:05 Úvod, organizační pokyny JUDr. Tomáš Koníček

09:05 - 09:35 Úvodní slovo k problematice semináře
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Bc. Iva Kalátová, Poslanecká sněmovna ČR
Vedení resortu MV

09:35 - 10:15

Agresivita dětí a mladistvých ve školním prostředí

Jak se vyznat v agresi dětí? Je třeba diferencovat mezi násilníky? Vyžadují různé
podoby agrese také různé kroky řešení? Má škola dostatek prostředků k řešení agrese?
A kdy je agrese bezpečnostním rizikem?

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

10:15 - 10:45

Připravenost školy na jednání s rodiči

Rodič jako „pán“ situace, nebo škola která má nastavena pravidla jednání? Co by měla
škola mít po technické a režimové stránce zvládnuto. Pravidla pro zvládnutí situační
(emoční) agrese.

Ing. Libor Sladký

10:45 - 10:55 Diskuze + Coffee break 10 minut

10:55 - 11:10

Systémový přístup k bezpečnosti ve školách v Karlovarském kraji

Příspěvek se zaměří na vývoj přístupu k bezpečnosti ve školách v Karlovarském kraji od
roku 2015. Poukáže na způsoby řešení této problematiky v Karlovarském kraji a zohlední
současné poznatky včetně závěrů provedeného soft – reauditu škol.

Mgr. Roman Sviták

11:10 - 11:40
Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení

Klíčové je včas a správně odhadnout míru nebezpečí. Co má z psychologického pohledu
vliv na vnímání rizika? Co je objektivní a subjektivní riziko? Jaké jsou varovné signály?
Odhad rizikové chování a jeho nebezpečnost.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

11:40 - 12:10

Obchodní centra a moderní život dětí a mládeže

Obchodní centra se stávají centrem moderního života, děti a mládež se v něm setkávají,
mají přístup k bezplatné WiFi, k rychlému občerstvení a mohou zde trávit maximum
času. Tento nový moderní styl, kromě pozitiv přináší i negativní trendy v podobě
přenášení osobních sporů „malých návštěvníků“, skupin „zlaté mládeže“...

Jaromír Průša

12:10 - 13:00 Přestávka na oběd

13.00 - 13.20

Hledání hrdiny

Chování dětí v dnešní době ovlivňuje mnoho věcí. Média, kamarádi a především jejich
vzory. Základním vzorem pro děti by měli být rodiče. Pokud tomu tak není, hledají děti
vzory jinde. Kdo by pak měl být dětem vzorem? Ne každý dětský „hrdina“ je tím pravým…

kpt. Bc. Ondřej Penc

13.20 - 13.40

Ulice v pohybu

Projekt je primárně reakcí na stále častější projevy agresivity, vandalismu, šikany apod.
ze strany dětí a mládeže. Projekt při svém řešení této problematiky reaguje na potřebu
aktivního využití volného času nejen pro děti a mládež ze sociokulturně nevýhodného
prostředí, ale reaguje na potřeby dětí a mládeže obecně s cílem ukázat jim možnosti...

Jiří Gajdoš

13.40 - 13.50 Diskuze + Coffee break 10 minut

13.50 - 14.10

Limity a mantinely spolupráce OSPOD se školami

OSPOD byl v minulosti ze strany škol často mylně chápán jako represivní a sankční
orgán, který může zasáhnout v případech porušování školního řádu nebo agresivních
projevů ze strany žáka. V současné době je však třeba OSPOD vnímat jako preventivní
orgán, který v první řadě chrání oprávněné zájmy a práva konkrétního dítěte...

Mgr. Josef Smrž

14.10 - 14.30
SVI v kontextu problematiky dětí na ZŠ

Představení procesu řešení patologických jevů na základních školách prostřednictvím
platformy Systému Včasné Intervence (SVI) ve městě Orlová. Prezentace přibližuje
význam a provázanost všech pilířů SVI. Praktické fungování SVI ...

Mgr. Václav Šaroch

Bc. Kateřina Kulová

14.30 - 14.45

Představení projektu „Bezpečná škola“.

Prevence není o intuici, je nutné ji řídit. Jaké oblasti řešit ve školách. Neexistuje šablona,
přístup je vždy odlišný. Čtyřletá intenzivní spolupráce se školami a školskými zařízeními,
příklady z praxe. Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“. Jak probíhá. Jak ho aplikovat do
vzdělávání zaměstnanců. Je součástí prevence?

Jitka Sladká

14.45 Konec semináře a závěrečná diskuze JUDr. Tomáš Koníček



Poznámky:


