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. 0119111 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II., která je
doporučena pro ředitele škol, vychovatele ŠD a ŠK.

01 Řízení školy a školský management
0119111

Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II.

Doporučeno pro:

ředitele škol, vychovatele ŠD a ŠK

Termín konání:

28.dubna 2021 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Seminář volně navazující na první díl, který se podrobně věnoval školské
legislativě pro zájmové vzdělávání a úpravám školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání. Cílem druhého dílu je seznámit vychovatelky školských zařízení
se základy pracovního práva. Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení
pracovního poměru; způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Dovolená, práce
přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní
povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Plat a související problematika:
platové tarify, nárokové a nenárokové složky. Cestovní náhrady. Pracovní řád a
pracovní náplně pedagogických pracovníků.
Zvýšení znalostí z oblasti legislativy a její praktické aplikace do praxe ŠD a ŠK.

Akreditace:

MSMT-15507/2019-3-496

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

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
0119111 Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II.
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

