Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ V ROCE 2019
vzdělávací akce č. 3819
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654 „Personální a mzdová (platová) agenda
v praxi školy a školského zařízení“
URČENO: ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení;
specialistům na personální práci ve školství, odborným pracovníkům orgánů veřejné
správy územních celků kraje a obcí, zabývajícím se školstvím
LEKTOR: PhDr. Mgr. Jiří Valenta, odborník na problematiku školské legislativy
TERMÍN: úterý 16. dubna 2019
ČAS:

9 – 14 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Uherské Hradiště, budova Marlin, ul. Města Mayen 1536.
Parkování u Kauflandu nebo na Studentském náměstí.

OBSAH:
Legislativní rámec odměňování zaměstnanců školství se postupně mění, a to v závislosti na novelách
zákoníku práce a prováděcích předpisů k zákoníku práce, přijatých v posledním období. Seminář je
kombinací výkladu platových předpisů s aplikací školské legislativy při řešení situací, které vznikají
v každodenní školské praxi.
• Základní pojmy odměňování ve školství.
• Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství.
• Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (základní principy odměňování, vnitřní předpis,
platové výměry, podrobný popis jednotlivých částí platu – příplatků).
• Aplikace nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech (problematika zařazování
zaměstnanců do platových tříd
a platových stupňů, práce se stupnicí platových tarifů, mimotarifní
složky platu).
• Aplikace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
(zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, porovnávání pracovní náplně s příklady v katalogu prací).
• Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování
(uznávání odborné kvalifikace
u pedagogických pracovníků pro potřeby odměňování,
odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, odměňování pedagogů v souvislosti
s dalším vzděláváním a kariérním růstem).
• Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
• Diskuse účastníků semináře a řešení konkrétních problémů ve školách a školských
zařízeních.
Lektor bude reagovat na veškeré důležité změny, které nastanou k datu konání semináře.
Pracovní materiál pro účastníky semináře:
• přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami
• praktické pomůcky pro aplikaci platových předpisů.
Dotazy můžete zaslat před konáním semináře na email agentura@blechova.cz
CENA:
UZÁVĚRKA:
IČ 75188953
www.blechova.cz

1 300 Kč; nejsme plátci DPH
5. 4. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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