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Záznam webináře Provoz školy právní pohled na aktuální problémy škol 
IT nástroje při výuce – Webové stránky – Bezpečnost žáků ve škole – Neplacení 

stravného a školného – Předávání osobních údajů 
 

Záznam webináře se zaměří na nejčastější otázky, které v praxi řeší vedení škol a školské 

odbory zřizovatele, a to jak otázky vyvolané mimořádnou situací, tak i ty, které přináší běžný 

provoz. Ověřte si, zda posupujete správně, a jaká kroky jsou naopak z hlediska právních 

předpisů vyloučené. 
 

Přednáší: JUDr. Eva Janečková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: S rychlou elektronizací kontaktů, které nesouvisí pouze s 

koronavirovou situací a distanční výukou, se objevila nutnost regulovat IT nástroje, které žáci 

používají, a také dobu, kdy jsou tyto nástroje používány. Zajistit bezpečnost a zvolit vhodné 

nástroje musí ředitelé škol i pedagogové. Také při zajištění bezpečnosti žáků v  prezenční 

výuce je nutné postupovat v souladu se zákonem, což není vždy snadné. 

Další otazníky vznikají i při činnostech, které školy řeší bez ohledu na koronavirus. Tou 

nejčastější otázkou je, jak si poradit s neplatiči školného a stravného, jaké kroky jsou 

nezbytné, aby mohla uspět případná žaloba u soudu. Pochybnosti také panují kolem způsobu 

předání osobních údajů žáka či studenta, který přestupuje na jinou školu. Jaká cesta je 

bezpečná a jaká je z hlediska právních předpisů vyloučená? 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti 

školství a zaměstnancům školského odboru zřizovatelů. 

 
Program nahrávky webináře: 

IT nástroje ve vyučování: 

Možnost zakázat mobilní telefony 

Využití sociálních sítí pro distanční výuku 

Narušování soukromí při distanční výuce 

Odpovědnost za IT systémy školy 

Přístupnost webových stránek školy 

Bezpečnost žáků ve škole 

Odmítání roušky ve škole 

Odmítání přítomnosti dítěte při prezenční výuce 

Otisky prstů – vstup do školy 

Podávání léků žákům 

Neplacení stravného a školného 

Předávání osobních údajů při přestupu na jinou školu 
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Nejčastěji řešené otázky ve školství 
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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