Seminář:
„Agrese rodičů a žáků
jako bezpečnostní riziko
pro školu.“

U r čen o:
Z á s tu p ci samosp ráv (včetně obecních
po l ic i í) a Policie ČR, preventisté,
ped a g ogi čtí a ne pedagogičtí
za m ě s t nanci škol.
O r g a ni zační garant :

Předná še jíc í s eminá ře js o u
odborníci n a da nou pro blem a tik u.
Se miná ř poskytne pro stor p r o
vzá je mnou disk uzi a do tazy.
Materi á ly ke st aže n í:

M V Č R a Asociace bezpečná škola
Da t u m: 2. čer v na 2022
Ča s : 09: 00- 14:45 hodin
M í s to ko nání:
K o n fe re nční sál MV ČR,
Na d Š tolou 3, Praha 7-Holešovice

https : // bi t. ly/ 38YS nC6
Vstupné zd arma

Program
Čas (hod.)
09:00 - 09:05
09:05 - 09:20

09:20 - 09:40

Obsah
Úvod, organizační pokyny
Úvodní slovo k problematice semináře
Přednese ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

Přednášející
JUDr. Tomáš Koníček
JUDr. Michal Barbořík

Agrese ve školách optikou odpovědí ankety
Výstupy z více než 600 škol které ukazují aktuální problémy školství a praktické
odpovědi. Zveřejnění nové publikace vycházející z ankety. Každý účastník obdrží výtisk.

Ing. Libor Sladký, Mgr. Tibor A. Brečka

Příklad agrese v konkrétní škole - Základní škola Za Chlumem, Bílina

09:40 - 10:15

10:15 - 10:30

Rozhovor s ředitelkou školy na téma agrese dětí a rodičů. Co ukazuje a jaké problémy
odkrývá praxe v kontextu problémových žáků a rodičů.

Diskuze + Coffee break 10 minut
Od MŠ po SŠ. Možnosti práce s agresivitou dětí a žáků

10:30 - 10:55

10:55 - 11:20

Mgr. Barbora Schneiderová, Bc. Jitka Sladká

Jaké jsou projevy agresivity na různých stupních škol? Vážně jsou děti více a více
agresivní a situace se stále zhoršuje? Dá se předejít závažným agresivním projevům
ve škole? Jsou učitelé bezmocní? Co zmůže škola, rodiče a co samo dítě/žák.

Dětský kurátor v kontextu agrese a praxe
Selhávající rodiče a selhávající stát, děti ztracené ve svých právech.

Mgr. Renata Horká,
Mgr. et Mgr. Kateřina Součková

Jaroslav Patera, DiS

Limity a mantinely spolupráce OSPOD se školami

11:20 - 11:45

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.

Mgr. Josef Smrž

Bezpečná škola - manuál bezpečné školy

11:45 - 12:00

Zveřejnění nové knihy autorů Asociace bezpečná škola a Ministrstva vnitra. Komplexní
pohled na systémové řešení bezpečnosti ve škole napsaný pro školy a školská zařízení.
Účastníci obdrží výtisk knihy.

12:00 - 12:50

Přestávka na oběd

Ing. Libor Sladký

Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení

12.50 - 13.20

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.

Obchodní centra a moderního život dětí a mládeže

13.20 - 13.50

13.50 - 14.10

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...

Systémový komplexní přístup k bezpečnosti ve školách v Karlovarském
kraji + dohledová služba
Pilotní projekt aplikovatelný v rámci škol v ČR. Metodická publikace k dohledové
službě, účastník obdrží výtisk.

Jaromír Průša

Mgr. Roman Sviták

Proč pouhá instalace bezpečnotních techniky není řešením bezpečné školy

14.10 - 14.30

14.30

Z viděné praxe - školy investují finance do bezpečnostních systémů, které jsou nakonec
neúčinné. Proč?

Konec semináře a závěrečná diskuze

Jan Beran

JUDr. Tomáš Koníček

Anotace k jednotlivým přednášejícím:
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.
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.
Jaroslav Patera, DiS
Pedagog 1986 do 2006 na SOU, obor truhlář, kovář. Poté 2 roky odborný pedagog v Dětském domově Husita, od r.2008
do 2021 kurátor pro děti a mládež ORP Příbram, od r. 2022 školní sociální pracovník pro ZŠ v ORP Příbram. Od r.2010
stálý externista v SVP Příbram v projektu Sdílení, určený dětem s ADHD ohrožené kriminogenními faktory a jejich
rodiče.
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.
Bc. 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 také
traumatologie.
Mgr. Renata Horká
V oblasti sociální práce a speciální pedagogiky působí již přes 20 let, dlouholetá pracovnice Pedagogickopsychologické poradny, bývalá okresní metodička prevence. Působila i jako terénní sociální pracovnice a lektorka
programů primární prevence či sociálního výcviku. Lektorování seminářů pro rodiče či pedagogy se věnuje dodnes.
současné době pracuje jako vedoucí a poradkyně v Poradenském centrum pro pedagogy a rodiče Kolping.
Mgr. et Mgr. Kateřina Součková
Absolventka oborů sociální pedagogika a rekreologie. Pracovala jako učitelka mateřské školy, lektorka programů
primární prevence, sociálního výcviku, koordinátorka rodinného centra. V současné době působí jako poradkyně v
Poradenském centrum Kolping, stále se však věnuje i různému lektorování. Její doménou je zejména práce s dětmi
předškolního věku a spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.
Jan Beran
Autorizovaný projektant ČKAIT v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení. Specializuje se na
slaboproudé elektroinstalace, zejména na požárně bezpečnostní zařízení, zabezpečovací a dohledové systémy. Od roku
2015 spolupracuje s ABŠ na bezpečnostních auditech a návrzích technických prostředků zabezpečení pro školy a
školská zařízení.

Poznámky:

