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Záznam webináře Česká školní inspekce od A do Z 
Příprava na inspekci a její průběh – Podněty, lhůty a výstupy – Požadovaná 

dokumentace – Priority inspekční činnosti ve školách pro školní rok2022/2023 – 

Praktická rovina inspekční činnosti – řešení problémového chování dětí a žáků. 

 

Nevíte si rady s přípravou na inspekční činnost? Čím začít? A čím končit? Lze na inspekční 

činnost připravit pedagogy? Uvítáte srozumitelné informace k průběhu inspekce? Zajímají 

Vás nejčastější nedostatky, lhůty a požadavky vyplývající z inspekční činnosti ve školách? 

Orientujete se v oblasti dokumentace? Zajímají Vás priority inspekční činnosti ve školách pro 

školní rok 2022/2023 a chcete se dozvědět důležité informace k řešení problémového chování 

dětí a žáků? Pak je webinář určen právě Vám! 

 

Přednáší: Mgr. Lenka Polášková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Získáte komplexní přehled k působnosti České školní inspekce. 

Zorientujete se v průběhu inspekční činnosti ve školách (stížnosti, lhůty, výstupy z inspekční 

činnosti). Budete upozorněni na nejčastější nedostatky v oblasti dokumentace. Získáte 

ucelený pohled o konceptu školního řádu a cíle inspekčních týmů pro školní rok 2022/2023. 

Jako bonus k zakoupené nahrávce obdržíte balíček dokumentů ČŠI a dozvíte se doporučení 

k řešení problémového chování dětí a žáků ve školách. 

 

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

mateřských a základních škol a dalších školských zařízení. Dále zástupcům zřizovatele, kteří 

mají kontakt se zřizovanými školami, včetně zastupitelů, radních a starostů. 

 
 

Program nahrávky webináře: 

Česká školní inspekce a školský zákon 
- Zakotvení České školní inspekce. 
- Podněty, lhůty a výstupy z inspekční činnosti ve školách. 

Dokumentace a její úskalí 
- Nejčastější nedostatky, vyplývající z inspekční činnosti ve školách. 

- Přehled dokumentace, které obvykle Česká školní inspekce požaduje. 
- Koncept školního řádu. 

Zajímavosti z inspekční činnosti 
- Děti a žáci z Ukrajiny ve školách. 

- Doporučení pro řešení situací, spojených s problémovým chováním dětí/žáků. 
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Závazná objednávka záznamu webináře Česká školní inspekce od A do Z 
Cena záznamu webináře: 1590,- Kč bez DPH  

 

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

z celkové ceny objednávky. 

 

Název organizace: 

 

 

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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