
Informace pro přihlášené účastníky doprovodné konference 

Czechcybertron 2021 

 

Místo konání: 

SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, Nábř. J. Wolkera 132 (budova průmyslovky) 

Dvůr Králové nad Labem, 544 01 

Zahájení: 6.10. 2021, 9.00 

 

Informace a dotazy: tel. 739 559 421, info@sposdk.cz 

Vážení hosté, 

jsme velmi potěšeni Vaší účasti na této konferenci. Konference se bude konat současně 

 s cvičením kybernetické bezpečnosti, jehož účastníky budou žáci středních škol. 

Před konferencí samotnou si Vás dovolíme seznámit s průběhem cvičení a s prostorami, kde 

bude cvičení probíhat. Rovněž budete seznámeni s autorským týmem a samozřejmě budete 

moci cvičení průběžně sledovat. V rámci cvičení budou žáci seznámeni s analýzou několika 

skutečně realizovaných útoků na průmyslovou infrastrukturu. Následně budou společnými 

silami řešit zvládnutí simulovaného útoku na skutečnou potravinářskou výrobní linku. 

Vybavení naší školy (pokročilé analytické přístroje v chemické laboratoři) pak umožní i forenzní 

chemickou analýzu látky, které bylo při útoku použito. 

Hlavním moderátorem konference bude Ing. Jiří Sedláček, autor Koncepce středoškolských 

junior center excelence informační bezpečnosti (JCE IB) v ČR.   

Mezi účastníky naší konference budou zástupci veřejné správy, akademické sféry, privátního 

sektoru, hospodářských komor ČR a zástupci odborné pedagogické veřejnosti. 

V odpolední části proběhnou praktické ukázky aktivit našich středních a vysokých škol 

s ukázkami dobré praxe a jejich vzdělávacích produktů v informační a  kybernetické 

bezpečnosti. 

Cvičení a konference se budou účastnit zástupci většiny krajů. Jedním z výstupů konference 

by mohl být vznik neformálního sdružení zúčastněných škol, u nichž je předpoklad zájmu o 

výuku informační a kybernetické bezpečnosti. Žádoucí formou pokračování tohoto setkání je 

spolupráce, komunikace a sdílení znalostí a zkušeností mezi těmito školami. 

Naše konference si klade za cíl nejen zlepšení úrovně výuky informační a kybernetické 

bezpečnosti v ČR, ale taktéž apelovat na naše instituce, v jejichž působnosti tato problematika 

je, aby zajistily vyšší míru tolik potřebné systémové koordinace a podpory. 

Vaše podněty pro nás budou cenným podnětem pro následující panelovou diskuzi, kde se 

zaměříme na tyto oblasti (ve výuce kybernetické a informační bezpečnosti na středních 

školách): 

 

mailto:info@sposdk.cz


1. Co děláme dobře (a mohli bychom dělat lépe) 
2. Co neděláme dobře nebo neděláme vůbec 
3. Co a jak bychom měli dělat dále. 

Parkování: na dvoře školy, případně v okolí školy (vše bude označeno) 

Stravování: zajištěno během celého dne 

Program konference naleznete na stránce:  https://www.czechcybertron.cz/ 

 

S pozdravem 

Petr Vojtěch, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační mapka, zeleně označeny možnosti bezplatného parkování. 

Akce proběhne v budově I. 

 

  


