
SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.                           

       
dovoluje si pozvat Vás na on-line seminář 

ZLOČIN VE ŠKOLE II. 

živý přenos 
 

Termín: 19. března 2021, čas: 10 - 15 hodin  

Učitel je velký hráč a jeho možnosti ovlivnit mravní vývoj svých žáků a vštípit třídě normy, 

které stojí na dobrém chování, jsou veliké. Konstáblové, detektivové i seržanti jsou 

nejefektivnější tehdy, když mají před sebou přesně formulovaný cíl a jdou za ním. Žáci 

zločinu rozumějí a dokážou mu většinou odolat, když vědí, že je to žádoucí a proč. Tentokrát 

se budeme soustředit na modely, jak nastavit ve třídě (škole) škole takové normy chování, 

které jsou udržitelné, není problém je sdílet a dokážeme jejich dodržování i vymáhat. Ve 

struktuře PŘED-PŘI-PO  se společně podíváme na uzlové body a efektivní modely a budeme 

sdílet osvědčené zkušenosti. Všechny modely a příklady dobré praxe jsou vždy zasazené do 

konkrétního věkového období a konkrétního stádia vývoje skupiny (třídy). 

Program: 

1. Nebát se a nekrást (PŘED) - jak učit dobré mravy, jak nastavit ve třídě model, kdy 

v pořádku je nekrást, nelhat a neotravovat ostatní. Funkční strategie a modely zaměřené na to, 

aby se zločin zarazil na začátku - ve stadiu pokusu. Jak učit žáky zločinu čelit a odolat 

pokušení zločin páchat. 

2. Nultá hodina (PŘI) - zločin právě probíhá, anebo právě proběhl - efektivní postupy, které 

celou situaci především nezhoršují. Strategie kdo dělá co, kdo sdělí co komu a kdo především 

nedělá hlavně vůbec nic! 

3. Zločin a trest (PO) - náprava stavu, zjednání spravedlnosti, zapojení poškozených a celé 

třídy. 

4. Školní justice a školní sociální pracovníci - pokračování segmentace sborovny z prvního 

dílu 

5. Předávání zločinců mimo školní jurisdikci (OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelství) 

 

Seminář je akreditován v rámci programu Jak učit právní vědomí, akreditace MSMT – 

13492/2018-1-538, 6 hodin 

Lektoruje: Mgr. Michaela Veselá 

Své dotazy k tématu můžete zasílat předem na vesela@spolecnekbezpeci.cz  

 

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI: 

Cena: 3.000,- Kč za školu nebo školské zařízení (může se zúčastnit víc osob 

z jedné školy, určení počtu účastníků v rámci školy je zcela v kompetenci ředitele/ky) 

1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve 

formuláři vyplňte prosím údaje kontaktní (POUZE JEDENÉ!!) osoby za školu, telefon a e-

mail, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (zejm. kvůli fakturaci). Na zadanou e-

mailto:vesela@spolecnekbezpeci.cz
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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! 

4. Záznam bude k dispozici pouze v den konání (do půlnoci) a dále pak ve dvou „reprízách“ 

v dodatečně určených dnech během března (termíny sdělíme po skončení streamu zájemcům 

na vyžádání)  

5. Současně s přístupovými údaji Vám zašleme blanket na osvědčení se všemi zákonnými 

náležitostmi, ten si můžete ve škole vytisknout v potřebném počtu a doplnit údaje účastníků.  

6. Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2021, dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz  

 

Těšíme se na Vaši účast! 
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