Vzdělávací aktivity OSŽ na I. pololetí roku 2017 - odborné semináře
Předpokládá se, že po volebních konferencích a volbách v ZO OSŽ do ZV ZO OSŽ
a Revizních komisí ZO OSŽ, dojde k celé řadě nově zvolených funkcionářů, kteří budou
pro výkon svých funkcí potřebovat získat potřebné znalosti a informace.
V I. pololetí 2017 se předpokládá uskutečnit následující:
A/

vícedenní semináře:

1.

27.03. - 28.03.2017 - Dvoudenní seminář pro nově zvolené členy ZV ZO OSŽ
a funkcionáře NeRV OSŽ. Školení bude zaměřeno na problematiku vedení agendy
ZO OSŽ, oblast pracovněprávní, BOZP, hospodaření apod.
Gestor:
Miroslav Novotný
Místo konání: Dům Bohemika - Praha 9

2.

27.03. - 31.03.2017 - Týdenní seminář pro nově zvolené funkcionáře ZO OSŽ, kteří
v ZO OSŽ zabezpečují činnost na úseku BOZP, případně i funkcionáře, kteří se dosud
žádného školení nezúčastnili. Školení bude zaměřeno na základní problematiku i na aktuální
otázky týkající se této oblasti a úlohu funkcionářů při jejich zabezpečování
a realizaci, včetně právního minima apod.
Gestor:
JUDr. Petr Kožmín
Místo konání: Lesní chata - Kořenov

3.

04.04. - 06.04.2017 - Třídenní seminář pro nově zvolené předsedy, místopředsedy
a členy ZV ZO OSŽ. Školení bude zaměřeno na oblast pracovněprávní, BOZP, hospodaření
a vedení agendy v ZO OSŽ.
Gestor:
JUDr. Petr Večeř
Místo konání: Hotel Ostrý - Železná Ruda

4.

19.04. - 21.04.2017 - Třídenní seminář pro nově zvolené hospodáře a členy
RK ZO OSŽ, případně i hospodáře, kteří se dosud žádného školení nezúčastnili. Školení
bude zaměřeno na problematiku vedení agendy hospodaření ZO OSŽ, daňové zákony, Zásady
hospodaření a kontrolní činnosti v OSŽ a ZO OSŽ apod.
Gestor:
Zdeněk Görner
Místo konání: RZ Prudká

5.

03.05. - 05.05.2017 - Třídenní seminář pro předsedy, místopředsedy a členy
ZV ZO OSŽ. Seminář bude zaměřen na oblast pracovněprávní, předpisy souvisejících,
prováděcích a vnitřních předpisů OSŽ apod.
Gestor:
JUDr. Petr Večeř
Místo konání: RZ Prudká

6.

10.05. - 12.05.2017 - Třídenní seminář pro hospodáře a členy RK, případně
i předsedy ZO OSŽ. Seminář bude zaměřen na agendu hospodaření v ZO OSŽ, Zásady
hospodaření, rozpočet, účetnictví a výkaznictví v ZO OSŽ a daňové zákony - praktická
cvičení apod.
Gestor:
Zdeněk Görner
Místo konání: Hotel Ostrý - Železná Ruda

7.

24.05. - 26.05.2017 - Třídenní seminář pro inspektory BOZP ze ZO OSŽ. Seminář je
určen pro funkcionáře, kteří již absolvovali základní týdenní školení. Školení bude zaměřeno
na aktuální otázky na úseku BOZP, na činnost inspektorů BOZP, kontrolní činnost apod.
Gestor:
JUDr. Petr Kožmín
Místo konání: Hotel Oddech - Černý Důl

B/

jednodenní semináře:

V průběhu měsíce února 2017 jsou navrhovány speciální jednodenní semináře
pro hospodáře ZO OSŽ se zaměřením na provádění roční účetní závěrky v ZO OSŽ, rozpočet,
inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a na změny v zákoně o účetnictví apod.
Termín

Místo konání

07.02.2017

Plzeň

09.02.2017

Pardubice

13.02.2017

České Budějovice

15.02.2017

Praha - Dům Bohemika

23.02.2017

Ústí nad Labem

27.02.2017

Brno

28.02.2017

Přerov

Semináře se uskuteční v uvedených termínech od 9:00 do 15:00 hodin. Občerstvení
na osobu do 100,- Kč.
Organizační a technické zabezpečení a přednášková činnost Zdeněk Görner (gestor)
a Zdeněk Brada.

Poznámka:
Účastnický poplatek je u seminářů (konaných v RZ OSŽ) do tří dnů stanoven
na 300,- Kč na osobu a u seminářů delších než tři dny na 500,- Kč na osobu. Potvrzení o úhradě
daného poplatku obdrží každý účastník u organizátorů školení.
Každý účastník obdrží zároveň potvrzení o účasti na semináři - možno využít
§ 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce. Refundace mzdy se ze strany OSŽ - ústředí neposkytuje.
Přednášková činnost bude zabezpečována členy lektorského sboru OSŽ - ústředí.
O případných dalších akcích týkajících se vzdělávání funkcionářů a členů ZO OSŽ bude členská
základna včas informována.
Zájemci o jednotlivé semináře mohou nahlašovat svoji účast na e-mail:
eva.fritschova@osz.org, nebo přímo Zdeňkovi Bradovi na tel.: 737 275 064, u kterého
je možno získat i bližší informace.

