T R I V I S – Centrum vzdělávání s.r.o.
Na terase 355/8, 182 00 Praha 8
Tel/fax: 233 554 786,233 554 694,602 250 686, E-mail: poludova@trivis.cz
www.trivis.cz
_______________________________________________________________________________________________

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100804
POŘÁDÁ:

KURZ OPERÁTORŮ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

TRIVIS - Centrum vzdělávání pořádá kurz pro operátory kamerových systémů
Kurz je organizován ve 3 dnech

1. den
10:00 hod. - 13:00 hod.

Městské kamerové dohlížecí systémy v rámci
systému prevence kriminality ČR
Mgr. Martin Bardoň

14:00 hod. - 16:30 hod.

Psychologické aspekty činnosti operátora MKDS
Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.

2. den
09:00 hod. - 12:00 hod.

Integrace kamerových systémů
M. Randa – expert projektování kamerových syst.

13:00 hod. - 16:30 hod.

Právní minimum, aspekty zákroků
Mgr. Martin Bardoň
JUDr. Zdeněk Náchodský

3. den
09:00 hod. - 12:00 hod.

Zkušenosti z praxe operátorů MKDS
Pavel Štěpánek, DiS.
Vyhodnocení, dotazy, test.

Osnova jednotlivých zaměstnání:
1. Základy prevence kriminality a situační prevence pro operátory MKDS
Městské kamerové dohlížecí systémy v rámci systému prevence kriminality ČR
2. Psychologie
a) psychologické požadavky na pracovníky obsluhy kamerových systému
b) problematika soustředění a ovládání chování za standardní situace a krizové situace
c) příznaky přípravy a pokusu protiprávního jednání a reakce na něj
d) etika práce - zásah do soukromí občanů apod.
3. Provoz (správa a obsluha) kamerového systému
- Skladba kamerových systémů
- Provozování kamerových systémů
- Možnosti integrace kamerových systémů
Shrnutí: „Praktický návrh kamerového systému s oponenturou“
4. Právní minimum, taktika zákroků
a) právní aspekty ochrany práv a svobod občanů
b) právní aspekty činnosti zaměstnance
c) právní aspekty instalace a využívání kamerového systému
d) základní teoretická východiska pro právní kvalifikaci trestného činu, přestupku
e) právní aspekty zákroků na místě činu, § 28 a § 29 trestního zákona, § 76 odst. 2 trestního řádu.
f) místo činu a neodkladné úkony
g) právní a taktické aspekty využití záznamů pro policejní a soudní praxi
5. Praktická cvičení
a) vyhodnocení a postupy podle skutečných záznamů
b) zkouška
c) závěrečný pohovor
d) předání certifikátu
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ KURZŮ V ROCE 2018

12. 3.– 14. 3. 2018
14. 5. – 16. 5. 2018
CENA KURZU: 1 osoba - 3.800,-Kč (DPH=0%)
2 osoby - 3.400,-Kč (DPH=0%) / cena za osobu
3 osoby - 3.200,-Kč (DPH=0%) / cena za osobu
4 – 10 osob – 3.000,-Kč (DPH=0%) / cena za osobu
Každý účastník kurzu obdrží zdarma jedno vydání knihy – Příručka pro operátory městských
kamerových dohlížecích systémů, na jejímž vzniku se podíleli lektoři kurzu.
Cena kurzu je bez ubytování a stravování, které lze zajistit po dohodě s organizátorem kurzu.
Kurz bude probíhat v prostorách Střední školy veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality
a krizového řízení Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy.
Na závěr kurzu je každému účastníkovi vydán certifikát o absolvování kurzu pro operátory
kamerových systémů.
Na spolupráci se těší
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.
Manažer vzdělávání dospělých
Trivis
V Praze dne 22. 8. 2017

