Pozvánka na 11. celostátní konferenci
pro ředitele a pedagogy mateřských škol

MŠ VE SVĚTLE NOVÉ LEGISLATIVY
NOVINKY VE ŠKOLSKÉM PRÁVU, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MŠ, POŽÁRNÍ OCHRANA
Termín a místo konání: pondělí 27. března 2017, 4* hotel Artemis, Praha 8
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční konferenci konanou pod záštitou časopisu Poradce
ředitelky mateřské školy.
Již 11. konference pro ředitele a pedagogy MŠ je speciálně na Vaše přání zaměřena
především legislativně. Seznámí Vás se změnami, které přináší poslední novely školského
zákona, shrne jejich dopad na chod MŠ, nabídne legislativně správná řešení praktických
problémů, jež Vás jako vedoucí MŠ často znejišťují, představí tipy, jak činnost MŠ co
nejlépe ošetřit ve školním řádu, nebo Vás připraví na kontrolu požární ochrany.
Nenechte si také ujít možnost zapojit se přímo na konferenci do exkluzivní celostátní
soutěže pro mateřské školy, kterou pořádá časopis Poradce ředitelky MŠ ve spolupráci se
společností Bonita Group Service s.r.o., hlavním partnerem konference. Neuvěřitelnou
hlavní cenou je vybavení hřiště pro vítěznou školku v hodnotě 300 tisíc Kč! Více informací
v Poradci ředitelky MŠ a na konferenci MŠ ve světle nové legislativy.
Přijďte se zorientovat ve složité legislativě, prodiskutovat své problémy, nabrat novou
energii do výuky a užitečně strávit příjemný den.
Máme pro Vás speciální slevu ve výši 20 %! Zaplatíte tak pouze 1832 Kč namísto
2290 Kč (bez DPH)!
Z PŘIPRAVOVANÉHO PROGRAMU:
 EGISLATIVNÍ DOPOLEDNE – povinné předškolní vzdělávání, inkluze, dvouleté
L
děti v MŠ, bezpečnost ve škole, spolupráce s rodiči, komunikace se zřizovatelem,
podávání léků pedagogy a další témata
JUDr. Karel Voldřich, AK Voldřich & Nekvasilová a JUDr. Hana Poláková, vedoucí
Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
POŽÁRNÍ OCHRANA V MŠ – kontroly v MŠ, úpravy pro dvouleté děti apod.
kpt. Ing. Bc. Ivana Svitáková, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
BEZPEČNOST V MŠ – aktuální problémy
Lenka Hlaváčová Charvátová, manažer bezpečnosti, OZO v požární ochraně
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MŠ
SLOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY
KOMU JE KONFERENCE URČENA:
Ředitelkám i pedagogickým pracovníkům MŠ a předškolních zařízení zajišťujících
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí (mateřských a rodinných center, firemních
školek, dětských klubů, domů dětí a mládeže, dětských koutků apod.).

Využijte exkluzivní slevu 20 % a zaplaťte jen 1832 Kč!
Přihlaste se prostřednictvím e-mailové adresy office@forum-media.cz nebo telefonu 251 115 576,
251 115 579. V e-mailu prosím uveďte své jméno, název firmy, IČ a počet účastníků.
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Cena vstupného na konferenci je po slevě 1832 Kč bez DPH namísto 2290 Kč!
Vyplněný formulář pošlete naskenovaný emailem na adresu office@forum-media.cz, faxem na číslo 251 115 599
nebo 251 512 422, případně poštou na adresu Nakladatelství Forum s.r.o., Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
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✓ Ano, objednávám účast na konferenci pro

Celostátní konference, Praha, 27. března 2017
4* hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha 8
Název organizace

IČO

osob

Jméno a příjmení

DIČ

Vaše pozice

Ulice a č.p.

E-mail

PSČ a město

Telefon

Korespondeční adresa (liší-li se od fakturační)

Jména a příjmení účastníka/ů, e-mailové adresy, tel.:

Podpis objednatele

Sleva platí při objednání do 31. ledna 2017.

www.forum-media.cz

6422/1
Obchodní podmínky naleznete na našem webu.

