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SUMMARY: The article provides coherent information

about the implementation of the pilot training project

aimed at head teachers and deputy head teachers in basic

schools. It was professionally aimed at the application of

the legal provisions related to the risk behaviour of chil-

dren and young people. The course took place in coopera-

tion with the Training Institute of the Region of Central Bo-

hemia and was attended by a total of 28 trainees. The cur-

riculum was designed as 6 lessons, each of which

consisted of a 50-minute lecture followed by a 10-minute

break. The content was aimed at the laws as well as the

by-laws and internal legal acts within the competence of

the Ministry of Education, Youth and Sports.
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SOUHRN: Èlánek podává ucelenou informaci o realizaci

pilotního projektu vzdìlávání urèeného pro øeditele a je-

jich zástupce pùsobící na ZŠ. Profesnì bylo zamìøeno na

problematiku aplikace práva v oblasti rizikového chování

dìtí a mládeže. Kurz probìhl ve spolupráci s Institutem

vzdìlávání Støedoèeského kraje a zúèastnilo se jej celkem

28 posluchaèù. Èasová dotace byla plánována na 6 hodin;

vždy 50 minut pøednášky a 10 minut pøestávka. Obsahovì

byl zamìøen jak na zákony, tak i podzákonné normy a in-

terní právní akty v gesci Ministerstva školství, mládeže

a tìlovýchovy.
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