SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
dovoluje si pozvat Vás na on-line seminář

ZLOČIN VE ŠKOLE
živý přenos
Termín: 29. ledna 2021, čas: 10 - 15 hodin
V letošním roce máme pro Vás přichystaný nový seriál tradičních přednášek lektorky Mgr.
Michaely Veselé, který začíná vždy o pololetních prázdninách a končí na podzim. Nabídneme
ho vždycky v takové formě, která bude aktuálně možná, tedy o zážitek nepřijdete. Začínáme
prvním dílem „Zločin v (nejen dívčí) škole“. Seminář je akreditován v rámci programu
Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů (8hodin), č. akr. MSMT
32898/2018-2-967
ANOTACE
Škola jako scéna zločinu – lže se tu i krade, tluče i vydírá, celá galerka je početnější, než celý
potenciální školní vyšetřovací sbor a školní justice dohromady. Nástroje a vybavení má
daleko lepší, stejně jako právní ochranu a taky má víc peněz. Je to dobrodružství a najde se v
něm každý, kdo má rád výzvy: nabídneme Vám modelové příběhy, efektivní postupy,
rafinované triky a nečekané nástroje, kterými školní vyšetřovací tým dokáže školní zločin
odhalit, viníky vypátrat, usvědčit a potrestat a nevinným zjednat spravedlnost. A ještě je
všechny (včetně sebe) u celého toho procesu něco naučit.
Program:
1. Příležitost dělá zloděje, aneb každý zločin má své PROČ.
2. Služební nadšení nestačí k zatčení, aneb které nástroje skutečně fungují
3. Protřepat – nemíchat! Aneb každý se drží své role.
4. Co děláme před Jackem, neděláme po něm – poučení je nám třeba, aneb každá zásadní
událost, i zločin, je příležitostí ke zlepšení strategií, a odhození všeho, co nefunguje.
5. Školní mord parta a konstáblové, aneb klíč je ve specializaci, dovednostech a znalostech.
6. Kdo se nechce špinit se šibenicí, nedomluví se se šibeničníky, aneb zločin a trest.
Lektoruje: Mgr. Michaela Veselá.
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI:

Cena: 3.000,- Kč za školu nebo školské zařízení (může se zúčastnit víc osob
z jedné školy, v rámci sboru lze přístup sdílet s kolegy)
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska (záložka
Otevřené semináře M. Veselé). Ve formuláři vyplňte prosím údaje kontaktní osoby za školu,
telefon a e-mail, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (kvůli fakturaci). Na zadanou
e-mailovou adresu Vám následně budeme posílat vše, tedy účetní doklady, přístupové údaje,
blanket na osvědčení a další organizační informace.
2. E-mailem, který nám uvedete, Vám také přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste
závazně přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě.
3. Seminář proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu s možností komunikovat
s lektorkou prostřednictvím chatu nebo přes whatsapp. Přístupové údaje od nás obdržíte

nejpozději 12 hodin před začátkem semináře. Není třeba se nikde registrovat, pouze kliknete
na odkaz a díváte se. Přímý přenos je přístupný pouze přihlášeným účastníkům a je zakázáno
šířit jej dále mimo sbor školy, kopírovat ani zveřejňovat. V odkazu následně zůstane záznam
dalších 14 dní, tedy je možné se podívat i zpětně.
4. Uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2021, dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz
Těšíme se na Vaši účast!

