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Právní minimum pro ředitele škol a školských zařízení
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

19.4.2022
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře.
S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí
mikrofonu.

Online seminář

Cena bez DPH

3 470,00 Kč
4 198,70 Kč s DPH

Záznam živého vysílání semináře včetně prezentace
(PDF). Záznam si můžete opakovaně přehrávat po
dobu 3 měsíců.

Záznam

Cena bez DPH

1 930,00 Kč
2 335,30 Kč s DPH

Profil lektora

Magda Janotová
je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a
závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v
neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako
lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Pracovní náplň ředitelů škol a školských zařízení vyžaduje kromě skloubení pedagogických a manažerských dovedností
také znalosti práva, a to nejen v oblasti školského zákona, ale také například zákoníku práce nebo ochrany osobních
údajů. V praxi se ale často setkáváme s tím, že tito ředitelé nemohou v důsledku nemalé administrativní zátěže sledovat
nejen změny v legislativě, ale zejména principy a doporučení, jak tato ustanovení zákona zapracovat do svých vnitřních
předpisů. V neposlední řadě je bude (stejně jako všechny ostatní zaměstnavatele) čekat nová legislativa související se
zaměstnáváním uprchlíků z Ukrajiny.

Cíl semináře
Cílem semináře je proto školám a školským zařízením napomoci v úspěšné implementaci nezbytných právních předpisů. V jeho průběhu
poskytneme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákona, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné
interpretace, a to včetně odkazů na aktualizaci výkladových stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Komu je seminář určen
Seminář je určen vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

Program
Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.
Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů včetně problematiky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
Vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi
Dohoda o jiném uzpůsobení pracovních podmínek (změna pracovní smlouvy po dobu, kdy bude jiné uzpůsobení podmínek potřebné)
Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office)
Jiné uzpůsobení podmínek na pracovišti zaměstnavatele (například distanční výuka přímo ve škole)
Způsoby skončení pracovního poměru a časté chyby
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků, složky platu a platové výměry ve školství
Čerpání dovolené
Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žáka
Základní údaje o GDPR, zásady, klíčové pojmy
Zpracovávání osobních údajů (citlivých osobních údajů) v prostředí školství
Povinnosti správců, zpracovatelé, úprava smluvních podmínek
Subjekty údajů a jejich práva
Zabezpečení osobních údajů, oznamování bezpečnostních incidentů, vnitřní procesy
Nová legislativa v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců, kontroly a sankce v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním těchto osob
(zastřeným agenturním zaměstnáváním)

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na
odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho
domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.
Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Objednávka: Právní minimum pro ředitele škol a školských zařízení
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:

Jméno vč. titulů

DIČ:

Telefon:

Firma:

Email:

Jméno a přijmení:
Jméno vč. titulů
Telefon:
Telefon:
Email:
Email:
Ulice:

Město:

PSČ:

Jméno vč. titulů

Telefon:

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na

Email:

faktuře)

Poznámka:

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

