
   
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! 
Jak jistě z vlastní zkušenosti víte, náročnost problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a pracovníků škol 
rok od roku narůstá. Tím se ovšem zvyšují také související požadavky na informace a znalosti, které musejí ředitelé 
škol obsáhnout. A jelikož neznalost zákona neomlouvá, nezřídka jsou ředitelé škol postaveni do nepříjemné situace, 
kdy na straně jedné nesou velkou zodpovědnost, a na straně druhé jen mlhavě tuší, jak věcně i formálně správně 
tuto agendu řešit. Abychom Vám co možná nejvíce přiblížili vybrané aspekty prevence rizik ve školství, 
dovolujeme si Vás pozvat na specializované školení 
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Rozsah a náplň školení plně odpovídá požadavkům na školení vedoucích zaměstnanců dle § 103, odst. 2 
zákoníku práce, které je povinen zajistit Váš zaměstnavatel.   
Akci pořádá Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. ve spolupráci s poradenskou společností 
ERGOWORK s.r.o. a Fakultní základní školou Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
Výběr lektorů byl proveden s ohledem na aktuální klíčová témata.  
Školení se uskuteční ve dvou termínech 20. a 21. září 2016 vždy od 9:00 hodin v přednáškovém sále 
FZŠ Barrandov II, V Remízku 7, 159 00 Praha 5. Ke škole je dobré spojení MHD – tram č. 6, 12, 14 a 20, 
zastávka Sídliště Barrandov. Parkování vozidel je možné v přilehlých ulicích. 
Účastnický poplatek činí 1.800,- Kč/osobu – v ceně je oběd, drobné pohoštění (coffee break) a psací potřeby. 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců škol. 
Zájemce o účast žádáme o vyplnění přiložené návratky a její zaslání e-mailem (sken) na adresu zuboz@zuboz.cz 
nebo poštou na adresu: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 a to 
nejpozději do 8. září 2016. Po tomto datu Vám bude vystavena faktura k úhradě vložného. 
Za organizační tým se na setkání s Vámi těší 
 RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 
 odborný garant školení 
 
Podrobnější informace včetně možnosti spojení naleznete na: http://www.zuboz.cz/vzdelavani/skoly/ 
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Titul, jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………...…...………… 
Datum narození: …………………………………………. (bude uvedeno na certifikátu o účasti na akci) 
E-mail: ………………………………..……………………….  telefon: …………….………………………………. 
Fakturační údaje:  Název školy: .…….………………………………….……………………………………… 
 Adresa: …………………………………………………………………………...…………. 
 IČ: ……………………..….. DIČ: …………..…………... 
Hlásím se na školení konané dne:     20. 9. 2016     21. 9. 2016  Podpis účastníka: ………………...…….… 


