Odborná školení pro členy a funkcionáře OSŽ na II. pololetí 2015
Oddělení kanceláře předsedy ve spolupráci s lektorským sborem OSŽ připravilo na II. pololetí
další sérii odborných seminářů pro členy a funkcionáře OSŽ.

1.) Třídenní školení pro členy ZV ZO a funkcionáře NeRV. Náplň semináře bude upřesněna.
a. Garant: M. Novotný,
b. Místo a termín konání: RZ OHL Brno, Ostružná, 15. - 17.10 2015
2.) Týdenní školení pro inspektory BOZP v ZO OSŽ. Kurz je určen pro členy a funkcionáře
„začátečníky“ tj. pro ty, kteří dosud neabsolvovali žádné školení. Součástí kurzu bude
rovněž blok týkající se problematiky PPV, INA a NOZ
a. Garant: JUDr. Kožmín, lektoři: BOZP, ESO
b. Místo a termín konání: RZ Prudká u Tišnova, termín: 21. – 25. 9. 2015
3.) Třídenní školení pro inspektory BOZP v ZO OSŽ. Kurz je určen pro členy a funkcionáře,
kteří již absolvovali základní školení. Součástí kurzu bude rovněž blok týkající se
problematiky PPV, INA a NOZ
a. Garant: JUDr. Kožmín, lektoři: BOZP, ESO
b. Místo a termín konání: Kořenov, hotel Lesní Chata, termín: 19. - 21.10 2015
4.) Třídenní školení pro předsedy, místopředsedy a členy ZV ZO OSŽ a členy výborů
OSŽ. Školení bude pokračováním předchozích kurzů pro nově zvolené členy a
funkcionáře OSŽ. Náplní kurzu bude problematika PPV, INA, NOZ, doplněno o blok
věnovaný BOZP a hospodaření ZO.
a. Garant: JUDr. Večeř, lektoři: ESO, BOZP, Z. Görner
b. Místo a termín konání: Černý důl, hotel Oddech, 21. - 23.10 2015
5.) Třídenní školení pro předsedy, místopředsedy a členy ZV ZO OSŽ a členy výborů
OSŽ. Školení bude pokračováním předchozích kurzů pro nově zvolené členy a
funkcionáře OSŽ. Náplní kurzu bude problematika PPV, INA, NOZ, doplněno o blok
věnovaný BOZP a hospodaření.
a. Garant: JUDr. Večeř, lektoři: ESO, BOZP, Z. Görner
b. Místo a termín konání: Kořenov, hotel Lesní chata, 4. – 6. 11. 2015
6.) Třídenní školení pro hospodáře a členy RK ZO OSŽ. Obsah školení upřesní garantující
školitel Z. Görner. Součástí kurzu bude blok týkající se problematiky PPV, INA a NOZ
a. Garant: Z. Görner, lektoři: ESO
b. Místo a termín konání: Kořenov, hotel Lesní chata, 7. – 9. 10. 2015
7.) Třídenní školení pro hospodáře a členy RK ZO OSŽ. Obsah školení upřesní garantující
školitel Z. Görner. Součástí kurzu bude rovněž blok týkající se problematiky PPV, INA
a NOZ
a. Garant: Z. Görner, lektoři: ESO
b. Místo a termín konání: RZ Prudká u Tišnova, termín: 12. – 14. 10. 2015

Přednáší: lektorský sbor OSŽ
Účastnický poplatek u seminářů do 3 dnů včetně je stanoven na 300,- Kč/osobu, u
seminářů delších než 3 dny ve výši 500,- Kč/osobu. Potvrzení o úhradě daného poplatku
obdrží každý účastník na místě oproti hotovostní platbě. Na konci semináře každý
účastník obdrží potvrzení o účasti na semináři (možno využít § 203 odst. 2 písm. c) ZP v
platném znění. Refundace ze strany OSŽ-Ú se neposkytuje!!!
Organizační pokyny obdrží účastníci jednotlivých seminářů na pozvánce.
Přihlášky na jednotlivá školení zasílejte na e-mail: osz@osz.org (sekretariát OSŽ M.
Pačesová). Svoji účast můžete rovněž potvrdit telefonicky u Z. Brady, tel: 737 275 064
nebo 972 241 901).
S případnými dotazy ohledně vzdělávacích akcí pro členy a funkcionáře OSŽ se
obracejte na vedoucí oddělení kanceláře předsedy H. Romanovou (tel: 972 241 907,
helena.romanova@osz.org).

