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Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 
 
Pracovní skupina:   Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem jednání pracovní skupiny 
 

v úterý 7. listopadu 2017 
která se uskuteční od 14,00 hod  

v Základní škole Úšovice, Mariánské Lázně  

Lektoři: Jiří Ištvánik, Petr Buřič, Policie ČR 
 

Téma setkání:       "Kyberšikana pro učitele" 
 
Motto setkání: 
Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum 
kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních 
škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních 
sítích. Mezi další „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, email, veřejný chat a www stránky. 
Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP 
ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na setkání se těší realizační tým MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku. 
 
Daniela Morávková – projektový manažer 
Mgr. Jana Čížková – věcný manažer projektu 
PaedDr. Alena Hálová – manažer pracovní skupiny 
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Další zajímavé akce: 
  
 

2. listopadu 2017 od 14, 00 hod, ZŠ ÚŠOVICE,  
Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce" 

Lektor: Zdeněk Okleštek 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

9. listopadu 2017 od 14,00 hod, ZŠ JIH 
Polytechnické vzdělávání – školní dílny v nové době 
Lektor: Jaroslav Krátký, zkušený učitel školních dílen 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

14. listopadu 2017 od 14,30 hod ZŠ JIH    
První pomoc v mateřské škole,  
Lektor: Zuzana Kovandová, záchranářka 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR' 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

23. listopadu od 14, 00 -17,00 hod hotel Krakonoš 
WORKSHOP:  ARTEFILATIKA , barevná typologie 

Lektor: Mária Adamkovičová, Marie Rychterová 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
Kalendář plánovaných akcí na:  www.marianskolazensko.org.,  
 
  
 
 
 


