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Záznam webináře Zákon o ochraně veřejného zdraví – bouřlivé změny, 

tenký led pro ředitele a zřizovatele 
Metodický výklad zákona pro ředitele škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů a 

pedagogy. Jasně, stručně, prakticky, s důrazem na aplikaci v resortu školství. 
 

Víte, jak postupovat v případě uzavření školy z důvodu výskytu infekčního onemocnění? Jak 

je to s požadavky na očkování a jaké limity a rizika nově přináší organizace zotavovacích 

sakcí? Co dělat, když ve škole realizuje kontrolu orgán ochrany veřejného zdraví? A víte, na 

co si dát pozor v rovině dokumentace? Na vše Vám odpoví webinář se specialistkou na oblast 

školské legislativy a dokumentace, která aktivně působí v praxi. 
 

Přednáší: Mgr. Lenka Polášková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Cílem webináře je prohloubit znalosti nezbytné pro aplikaci zákona o 

ochraně veřejného zdraví v pedagogické praxi a poskytnout základní přehled terminologie. 

Zorientujete se v kontrolní činnosti orgánu státního zdravotního dozoru, dozvíte se, na co je 

při kontrole kladen důraz, jak kontrola probíhá a jaké sankce jsou ukládány. V rámci webináře 

jsou probírány konkrétní situace a jejich řešení v praxi, kompetence ředitele školy a školského 

zařízení vůči orgánu státního zdravotního dozoru i kompetence a povinnosti krajské 

hygienické stanice. Získejte doporučení, jak postupovat při uzavírání škol a školských 

zařízení, a komplexní přehled k zotavovacím akcím a k činnosti orgánu ochrany veřejného 

zdraví. Jako bonus k zakoupené nahrávce obdržíte balíček dokumentů KHS (předlohy 

provozních řádů, vzor ohlášení zotavovací akce, vzor žádosti o vydání stanoviska KHS a další 

dokumenty). 
 

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

mateřských, základních i středních škol, školských zařízení a dětských skupins a zástupcům 

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

Program nahrávky webináře: 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a segment školství 

- Zákon o ochraně veřejného zdraví a resort školství. 

- Terminologie vyplývající ze zákona. 

Práva a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví 

- Orgán ochrany veřejného zdraví a jeho kompetence. 

- Legislativní zakotvení. 

- Práva a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Praktická aplikace zákona v resortu školství 

- Postup ředitele v případě výskytu infekčního onemocnění ve škole. 

- Postup izolace x karanténa. 

- Zákon o ochraně veřejného zdraví a rovina dokumentace – základní přehled. 

- Zotavovací akce od A do Z. 

- Práva a povinnosti ředitele při přerušení provozu školy. 

- Otázka očkování. 
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Závazná objednávka záznamu webináře Zákon o ochraně veřejného zdraví 
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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