Pozvánka na seminář pro pedagogy
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte mi Vás a Váš pedagogický sbor pozvat na bezplatný seminář dopravní výchovy, který je
akreditovaný v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Tento seminář bude realizovaný dne 3. listopadu 2021 v čase od 8:30 do 18:00. Jedná se o speciální
seminář pro pedagogy v Libereckém kraji.

Metodický seminář pro pedagogy mateřských a základních škol je zaměřený na výchovu a vzdělávání
v oblasti bezpečnosti silničního provozu, tedy vzdělávacího předmětu – dopravní výchova. Vede jej Metodik
dopravní výchovy, Mgr. Markéta Novotná ve spolupráci s dalšími odborníky.
Seminář bude obohacen o prezentaci a workshop první pomoci, dále o workshop zaměřený na bezpečné
chování při cestování městskou hromadnou dopravou. V neposlední řadě také o prezentaci Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Témata semináře:
•
Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
•
Aktuální legislativa silničního provozu
•
Metodika dopravní výchovy
•
Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
•
Projekt Markétina dopravní výchova
•
Bezpečné chování při cestování městskou hromadnou dopravou
•
První pomoc v dopravě a první pomoc pro děti
•
Další oblasti prevence související s činností Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
•
Prevence a bezpečné chování při mimořádných událostech

V rámci celodenního semináře je pro účastníky zajištěno občerstvení a pitný režim po celý den.

Svou účast registrujte pomocí vyplnění a odeslání registračního formuláře, který naleznete ZDE.

https://www.dopravnivychova.cz/formular/20
Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Na semináři účastníci obdrží řadu aktuálních pomůcek pro výuku dopravní výchovy z projektu Markétina
dopravní výchova a dále ze zásob Krajského koordinátora BESIP Libereckého kraje.
Realizace semináře proběhne v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, a to dle aktuálních
opatření. S největší pravděpodobností bude vyžadováno prokázání bezinfekčnosti COVID.
a)

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

b)

doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,

c)

absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

d)

doložit prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů,

e)

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u

dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Více informací:
Mgr. Markéta Novotná
Marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
777 742 077

