Konference je určena zejména pro zástupce provozovatelů veřejných zařízení pro hry a sport dětí a
mládeže, včetně samospráv, předškolních a školských zařízení apod., a pro pracovníky státní správy.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací Ministerstva vnitra.

Srdečně Vás zveme
na NÁRODNÍ KONFERENCI –

NOVÉ PŘEDPISY PRO BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
PROVOZUJETE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČI SPORTOVIŠTĚ?
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S NOVÝMI PŘEDPISY A METODIKAMI:
EN 1176-7:2019 - Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci,
kontrolu, údržbu a provoz; a další technické normy;
Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže,
vydal SZÚ;
Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť, vydaných pod záštitou Rady
kvality ČR.
BEZ NOREM A NEZÁVISLÝCH KONTROL TO NEJDE!

Lektory jsou odborníci z oboru

Program
9:05 – 9:50
MUDr. Magdalena ZIMOVÁ CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národní referenční laboratoře
pro hygienu půdy a odpadů:

Nové Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a
bezpečnosti dětí a mládeže
Hygienické aspekty a toxicita dopadových ploch z plastů
9:50 – 10:25
Ing. Ludmila ANTOŠOVÁ, ITC Zlín, Centrum technické normalizace:

Informace o nových požadavcích z evropských norem
10:25 – 11:20
Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, soudní znalec z oboru bezpečnost dětských a sportovních hřišť,
tělocvičen a sportovišť a předsedkyně Profesní komory SOTKVO:

Praktické aspekty a zajištění nezávislých kontrol dětských hřišť a sportovišť

Datum a čas konání:
Místo konání:
Cena:

Pátek 25. září 2020 od 09:00 hod. (registrace od 08:15 hod.)
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42; velká
posluchárna - budova č. 11; (v blízkosti metra stanice Želivského)
1.800,- Kč na osobu (úhrada bankovním převodem; registrační
formulář ke stažení https://www.overenehriste.cz/seminare/narodnikonference-2020.php)

11:20 – 11:45
Ing. Libor DUPAL, Předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. a ředitel Kabinetu pro
standardizaci, o.p.s., zástupce ČR v ANEC (Hlas evropských spotřebitelů ve standardizaci):

Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť
11:45 – 12:15
Občerstvení/oběd, osobní konzultace

Cena zahrnuje náklady na zajištění semináře, tisk konferenčních materiálů, občerstvení atp. Každý účastník obdrží
tiskem nové Metodické doporučení SZÚ k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže,
novou publikaci vydanou pod záštitou Rady kvality ČR Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť,
příručku „Správná praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení v České republice" aj.

Parkování:

Není v areálu umožněno

Registrace, informace:

Vocetková Veronika, tel. 281 925 952, e-mail: sportservisveronika@volny.cz

Aktuální informace k národní konferenci průběžně vystavujeme na adrese Zde.
(www.overenehriste.cz, sekce Semináře)

