Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství, která je
doporučena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení .

01 Řízení školy a školský management
0106131

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

Termín konání:

6.prosince 2022 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

JUDr. Dagmar Lichovníková, právník s orientací na školská zařízení

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Přehled základních právních předpisů v pracovněprávní oblasti.
Pracovnělékařské služby – vstupní, preventivní, mimořádné prohlídky, kdy je
povinnost se jim podrobit, kdo platí lékařské prohlídky.
Kdy se zaměstnancem uzavíráme pracovní smlouvu a kdy je jmenován.
Co musí obsahovat pracovní smlouva a co naopak není vhodné v ní uvádět.
Pracovní poměr na dobu určitou, specifika u pedagogických pracovníků. Pozor
na nález Ústavního soudu, kterým dochází k výrazně změně při posuzování skončení
pracovního poměru na dobu určitou.
Jak postupovat při odvolání z vedoucího pracovního místa.
Z jakých důvodů lze dát zaměstnanci výpověď.
Pracovní doba a její specifika ve školství – rozvržení pracovní doby,
evidence pracovní doby, výkon práce na pracovišti, tzv. „přespočetné hodiny“ a
jejich posuzování.
Překážky v práce, rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace, kdy a
v jakém rozsahu přísluší volno, plat, náhrada platu.
Nová úprava dovolené.
Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou pracovního práva se specifiky ve
školství, s aktuálními problémy a doporučení jejich řešení.

Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0106131 Zákoník práce a jeho specifika ve školství
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "01 Řízení školy a školský management"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

