Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

Pozvánka
na 5. národní konferenci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice aktuální témata 2019,
pořádanou
Stálým výborem pro sociálně zdravotní problematiku
a národní dokumenty BOZP
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
v součinnosti
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Národním institutem pro další vzdělávání,
pod záštitou
Mgr. Kateřiny Valachové,
místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu,
mládež a tělovýchovu PS PČR
a
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství ČR
a zainteresovanými institucemi a odbornými společnostmi,

ve středu dne 22. května 2019 od 9:30 do 16:30 hodin
v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 1, Praha 1 – Staré město,
v jednací místnosti č. 205.
Konference je tradičně určena především vedoucím pracovníkům škol,
školských zařízení, jejich zřizovatelům a zástupcům dalších subjektů zainteresovaných
na zajišťování preventivních opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR.
Poprvé budou účastníky konference děti a žáci ze základních škol a školských zařízení,
kterým budou předána ocenění za vítězství v národní výtvarné soutěži
„(Ne)bezpečný svět chemie“.

Program
9:00 – 9:30

P r e z e n c e účastníků konference

9:30 – 9:40

Zahájení, uvítání účastníků konference
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociálně zdravotní
problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro BOZP
Úvodní slovo
Mgr. Kateřina Valachová, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR

9:40 – 10:15

vedoucí představitel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání
Mgr. František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství ČR

I. blok: Výchova dětí k bezpečnosti a ochraně zdraví při přípravě na budoucí povolání
10:15 - 10:50

„(Ne)bezpečný svět chemie“ vyhodnocení národní výtvarné soutěže žáků škol a školských zařízení v ČR
Úvodní vystoupení a předání cen vítězům jednotlivých kategorií soutěže
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení Sekce zaměstnanosti,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

10:50 - 11:10

P ř e s t á v k a na kávu

II. blok: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
11:10 -11:25

Informace o přípravě Koncepce MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních v ČR
Ing. Ilona Vaculová, Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

11:25 - 12:05

Vybraná témata bezpečnosti a ochrany zdraví ve vzdělávání
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního inspektora,
Česká školní inspekce

12:05 - 12:25

Zkušenosti z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce ve školství.
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce

12:25 - 12:40

Školy a školská zařízení z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví
MUDr. Zdeňka Trestrová, Odbor ochrany veřejného zdraví,
Ministerstvo zdravotnictví ČR

12:40 – 12:55

Poznatky z kontrolní činnosti odborových orgánů ve školách a školských zařízeních
Mgr. Eva Dvořáčková, metodik BOZP, Českomoravský odborový svaz
pracovníků školství

12:55 - 13:20

Diskusní příspěvky ke 2. programovému bloku konference

13:20 - 14:00

P ř e s t á v k a na oběd

III. blok: Prevence zdravotních rizik a rizikového chování ve školství
14:00 - 14.35

Syndrom vyhoření a možnosti prevence
Prof. PhDr. Et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, Oddělení klinické psychologie
Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Zásady správného sezení – prevence onemocnění pohybového aparátu
RNDr. Věra Filipová, Státní zdravotní ústav Praha
14:35 - 14:55
MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., Fyzioterapeutické oddělení Polikliniky Praha 7
Aktivity NIDV pro pedagogické pracovníky k prevenci rizikového chování dětí a žáků,
k problematice šikany a bezpečnosti na školách
14:55 - 15:10
PaedDr. Josef Rydlo, náměstek Sekce strategie a inovací, Národní institut pro další
vzdělávání
Aktuální dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování v působnosti
MŠMT
15:10 – 15:40
Mgr. Vladimír Sklenář, Mgr. Radka Horáková, Oddělení institucionální výchovy
a prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
IV. blok:

Diskusní část a závěry konference

Panelová diskuse k jednotlivým programovým blokům konference
15:40 - 16:15 - diskusní příspěvky, dotazy, připomínky, náměty a příklady správné praxe ke zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v ČR
16.15 - 16.30

Formulace závěrů a ukončení konference

Informace pro zájemce o účast na konferenci
Vyplněnou přihlášku na konferenci je nutné odeslat nejpozději do 20. května 2019.
Registrace bude zpětně potvrzována do naplnění kapacity konferenčního sálu.
Adresa pro zaslání přihlášky a případné dotazy k programu konference:
libuse.belohlavkova@mpsv.cz .
V průběhu přestávek bude zajištěno občerstvení
Účast na konferenci je bezplatná.
Důležité upozornění pro účastníky konference
Je nutné mít s sebou průkaz totožnosti a přijít v dostatečném časovém předstihu
k vyřízení vstupní kontroly do prostor Poslanecké sněmovny PČR.

