Úřad ČČK Praha uskutečňuje
vzdělávací program pro pedagogické pracovníky

Základy mezinárodního humanitárního práva
(se zaměřením na šíření mezinárodního humanitárního práva)
podle akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 36858/2014-1-903.

Vzdělávací program v rozsahu 20/25*) hodin je určen pedagogickým pracovníkům
(především učitelům základních a středních škol). Zúčastnit se ale mohou stejně tak zájemci
z řad ČČK, HZS, AČR, PČR, novináři, zdravotníci a další.
Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne: Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00
Praha 6, e-mail: mhp@cervenykriz.eu , tel. 251 104 216, fax: 257 532 115.
Nejbližší kurs (ve spolupráci s MO ČR): 20.- 22. října. 2017 v Olomouci

1. Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Školení v celkovém rozsahu 20/25*) hodin výuky je složeno z 13/16*) hodin
teoretické přípravy (přednášek) a 7/9*) hodin praktického nácviku (řešení modelových
situací). Těžištěm výuky je poznat a pochopit příslušné mechanizmy zajištění
mezinárodně právní ochrany obětí ozbrojených konfliktů. Součástí výuky jsou rovněž
základní poznatky o Mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce,
zejména ve vztahu k ochraně lidských práv za ozbrojeného konfliktu.
Rozsah školení a jednotlivá témata vycházejí z modelu školení doporučeného
Mezinárodním výborem Červeného kříže (Ženeva).
Realizací tohoto školení se přispívá k realizaci mezinárodněprávních závazků ČR
zahrnout do vzdělávacích programů základy mezinárodního humanitárního práva, jak
vyplývají z Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, jejich Dodatkových
protokolů a v neposlední řadě závazku České republiky na 32.Mezinárodní konferenci ČK
v Ženevě r. 2015 schváleného usn. vlády ČR 950/2015 ze dne 20.11.2015.
Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva je Českému červenému kříži
svěřeno v § 4 písm. d) zákona č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a
o Československém červeném kříži.
Téma *)
Význam šíření MHP, místo ochrany lidských práv v systému
vzdělávání
Úloha a struktura Mezinárodního ČK a ČP
MHP a právo lidských práv
Ochrana obětí ozbrojených konfliktů
Ochrana rodiny, výchovy a vzdělávání za ozbrojeného konfliktu
Ochrana mezinárodních rozeznávacích znaků
Rétorika, příprava přednášky
Celkem
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*) uskutečňovaný rozsah kurzu je navýšen proti akreditované podobě o 5 h, vyznačeno modře

2. Vzdělávací cíl
Cílem tohoto školení je rozšíření znalostí pedagogů o základní poznatky z oblasti
mezinárodního humanitárního práva a získání dovedností v řešení konkrétních
modelových situací tak, aby mohli v rámci výuky i mimo ni utvářet a formovat vědomí
žáků o způsobu ochrany lidských práv v době ozbrojeného konfliktu, o uplatnění a
ochraně základních hodnot evropské civilizace v situaci ozbrojených konfliktů, o
mezinárodních normách upravujících vedení ozbrojených konfliktů a aby mohli žáky vést
k jejich zachovávání v rozsahu potřebném pro žákovo zapojení do života demokratické
společnosti. Umožní se tak žákům orientovat se v aktuálním dění ve světě, rozpoznávat
názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním
mezinárodněprávním normám a tím se zvyšuje jejich odolnost vůči myšlenkové
manipulaci. Seznámí se rovněž se způsoby stíhání válečných zločinů a jiných porušení
MHP.
3. Hodinová dotace:*)
Školení je v rozsahu 20/25 hodin, z toho je 13/16h teorie a 7/9h praxe.
4. Upřesnění cílové skupiny pedagogů:
Školení je určeno pro pedagogické pracovníky, zejména pro učitele základních a středních
škol obecně, zvláště pak pro vyučující ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost,
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, příp i Člověk a zdraví, kam dle RVP jsou uvedená témata zařazena.
5. Studijní opory
ČČK účastníkům školení zajistí studijní literaturu, CD apod. (v ceně kursu).
6. Způsob vyhodnocení akce
Školení je zakončeno ústním pohovorem. Účastníci po úspěšném absolvování kurzu
obdrží osvědčení.
7. Cena kursu: 2.200 Kč na osobu
Platba fakturou nebo hotově na místě
8. Přihlášení
Přihlásit se můžete elektronicky přímo z webových stránek ČČK:
http://www.cervenykriz.eu/cz/prihlaska_mhp.aspx
Přihlásit se můžete také zasláním vytištěné dále uvedené přihlášky faxem nebo poštou na
Úřad ČČK k rukám Mgr. Olgy Šikové, Ph.D., a nebo zasláním požadovaných údajů
formou e-mailu na výše e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví.

*) uskutečňovaný rozsah kurzu je navýšen proti akreditované podobě o 5 h, vyznačeno modře

Závazná přihláška na kurz MHP
20. - 22. 10. 2017 v Olomouci
Jméno a příjmení:
Datum narození:
E-mail:
Telefon:
Bydliště:
Název a adresa organizace:

Ubytování (účastník zvlášť nehradí):

Stravování (účastník hradí na místě):

ano

ano

ne

ne

Platba hotově:
ano

ne

Údaje pro fakturaci:

Podpis

Pozn:
 Předpokládané zahájení kursu je v pátek ve 14:00, plánované ukončení v neděli v 16:30.
 Zhruba 14 dní před konáním kurzu obdržíte podrobné informace a program spolu
s návratkou.
 Návratku vyplníte a zašlete na výše uvedenou adresu Úřadu ČČK.

*) uskutečňovaný rozsah kurzu je navýšen proti akreditované podobě o 5 h, vyznačeno modře

