Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

Pozvánka
na 4. národní konferenci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice aktuální témata 2016,
pořádanou
Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
pod záštitou
místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny PČR

Mgr. Vlasty Bohdalové
a
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.,
v součinnosti
s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.,
ve spolupráci
se zainteresovanými útvary státní správy,
Státním zdravotním ústavem
a
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,

v pondělí dne 31. října 2016 od 9.30 do 16.30 hodin
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
Sněmovní 1, Praha 1, konferenční sál č. 205.

Konference je tradičně určena především vedoucím pracovníkům škol, školských zařízení,
školských úřadů a zástupcům institucí a subjektů zainteresovaných na zajišťování
preventivních opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR.

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 sociální a zdravotní
problematiku Rady vlády pro BOZP

9.40 - 10.00

Úvodní slovo
Mgr. Vlasta Bohdalová, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu PS PČR
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství

I. blok: Právní úprava BOZ a BOZP ve školství v ČR
10.00 - 10.15

Současná a připravovaná právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních
zástupce Legislativního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

10.15 - 10.30

Nové právní předpisy ve vztahu k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů
Mgr. Pavel Fošum, Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, Ministerstvo
zdravotnictví ČR

10.30 - 10.45

PŘESTÁVKA

10.45 - 11.00

Příprava a vznik nové preventivní normy k objektové bezpečnosti
JUDr. Tomáš Koníček, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
Ministerstvo vnitra ČR
Metodika pro identifikaci a řízení nových rizik ve školách a školských zařízeních

11.00 - 11.15

II. blok:

Ing. Libor Sladký, Security Consulting

Úrazovost dětí, žáků a studentů a nedostatky zjišťované inspekčními
a kontrolními orgány ve školách a školských zařízeních

11.15 - 11.35

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence
doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., Národní koordinační centrum prevence
úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, Fakultní nemocnice v Motole

11.35 – 11.50

Vývoj a současný stav úrazovosti ve školách a školských zařízeních
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Česká školní inspekce

11.50 - 12.05

Úrazovost ve vysokém školství
Mgr. Dušan Hrstka, Odbor vysokého školství, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

12.05 - 12.20

Výsledky kontrol a kontrolních šetření prováděných orgány ochrany veřejného
zdraví v rámci hygieny dětí a dorostu v ČR v roce 2015
MUDr. Zdeňka Trestrová , Oddělení hygieny dětí a dorostu, Ministerstvo
zdravotnictví ČR

12.20 - 12.40

DI S K U S E k předneseným tématům

12.40 - 13.30

P Ř E S T Á V K A na oběd

III. blok: Prevence vybraných skupin rizik ve školách a školských zařízeních
13.30 - 13.50

Psychosociální rizika při výkonu práce pedagogických pracovníků
MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav

13.50 - 14.10

Prevence rizik při vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením
Mgr. Zuzana Šimková, Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p.o.

14.10 -14.30

Rizika chemických látek a směsí
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.,
Státní zdravotní ústav

14.30 – 14.50

Hluk jako rizikový faktor v budovách škol a školských zařízení
Mgr. Jiří Strnad, společnost ECOPHON

14.50 – 15.10

Odstraňování bariér ve školách a zařízeních pro vzdělávání
Ing. Marie Málková, Pražská organizace vozíčkářů

15.10 – 15.20

15.20 - 15.35

Postavička NAPO míří do českých škol - Evropský program výuky žáků
základních škol v bezpečnosti a ochraně zdraví nejen ve školách
Daniela Kubíčková, Český Focal Point pro BOZP, VÚBP, v.v.i.
PŘESTÁVKA

IV. blok: Diskusní část a závěry konference
15.35 -16.15

D I S K U S E – dotazy, připomínky, náměty a příklady správné praxe ke zvýšení

bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v ČR

16.15 - 16.25

Formulace závěrů konference

16.25 - 16.30

Ukončení konference
Informace pro zájemce o účast na konferenci

Vyplněnou přihlášku na konferenci je nutné odeslat nejpozději do 24. října 2016.
Registrace bude zpětně potvrzována do naplnění kapacity konferenčního sálu.
Adresa pro zaslání přihlášky a případné dotazy k programu konference:
konference.psp@email.cz .
Účastníci konference obdrží při prezenci zajímavé informační a výukové materiály.
V průběhu přestávek je zajištěno občerstvení.
Účast na konferenci je bezplatná.
Důležité upozornění
Je nutné mít s sebou průkaz totožnosti a přijít v dostatečném časovém předstihu
z důvodu vyřízení prezence a vstupní kontroly do prostor Poslanecké sněmovny PČR.

