Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
PO NOVELE VYHLÁŠKY
(TVORBA A JEHO UŽITÍ)
vzdělávací akce č. 4820
akreditováno MŠMT č. j. MSMT-27982/2019-1-843
URČENO:

vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
a pracovníkům pověřeným správou FKSP;
zaměstnancům územně samosprávných celků (obce, města);
neziskovým organizacím

LEKTORKA:

Ing. Petra Schwarzová – lektorka se zaměřením na financování škol
a školský management, autorka článků a komentářů časopisu Řízení školy

TERMÍN:

čtvrtek 9. dubna 2020

ČAS:

9 – 13 h, prezence 8.30 – 9.00 h

MÍSTO:

Zlín, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín, Broučkova 372.
Parkování poblíž školy.
MHD: konečná zastávka bus 33 (směr Bartošova čtvrť - Zdravotní škola).

OBSAH:
Seznámíme se s tvorbou a užitím FKSP v oblasti školství na základě platné legislativy včetně
změn vyvolaných novelou vyhlášky o FKSP č. 357/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 – nové
možnosti čerpání fondu.
Lektorka na praktických příkladech s odkazem na legislativní oporu vysvětlí správné způsoby tvorby
a čerpání FKSP a zároveň se zaměří na rozbor často se vyskytujících chyb.
Legislativa dotýkající se FKSP a jeho tvorba
• vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška FKSP“) a ostatní právní předpisy související s FKSP
• Základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho ne
• Sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení odborové organizace apod.
Hospodaření s FKSP
• čerpání fondu dle §4 -14 (pořízení hmotného majetku, půjčky na bytové účely, příspěvek
na závodní stravování, příspěvek na dopravu do zaměstnání, zápůjčky na bytové účely, stravování,
rekreace, příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport, výměnné akce, sociální výpomoci
a zápůjčky, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní
pojištění, příspěvek odborové organizaci, poskytnutí darů).
Aktuality ke dni konání semináře, dotazy, diskuse

CENA:

1 400 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:
27. 3. 2020
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

