Termíny seminářů OSŽ na II. pololetí 2020
Ústředí OSŽ dne 24.6.2020 schválilo termíny seminářů, které jsou organizovány na základě
požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ. Zvýšená pozornost bude věnována funkcionářům
nově zvoleným, kteří dosud žádný seminář neabsolvovali.
Semináře jsou určeny pro předsedy ZO OSŽ, místopředsedy ZO OSŽ a členy
ZV ZO OSŽ, případně i pro nové členy jednotlivých Výborů OSŽ, pro funkcionáře, kteří
v ZV ZO OSŽ zabezpečují činnost na úseku BOZP, pro hospodáře a pro členy RK ZO OSŽ
a budou zaměřeny na jednotlivé problematiky a aktuální změny v daných oblastech.
1.

21.09. - 23.09.2020

RZ Prudká u Tišnova
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář pro nově zvolené hospodáře, případně předsedy,
funkcionáře ZO OSŽ a členy RK ZO OSŽ.

2.

05.10. - 09.10.2020

RZ Prudká u Tišnova
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Týdenní seminář pro funkcionáře ZV ZO OSŽ působící na úseku
BOZP, kteří dosud žádným školením neprošli, případně
absolvovali toto školení již před delší dobou.

3.

21.10. - 23.10.2020

Hotel Lesní chata - Kořenov
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář pro hospodáře, členy RK ZO OSŽ, případně
i předsedy ZV ZO OSŽ (pro pokročilé).

4.

04.11. - 06.11.2020

RZ Prudká u Tišnova
Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředsedy, členy ZV ZO OSŽ,
případně i nové členy Výborů OSŽ se zaměřením na
pracovněprávní problematiku, předpisů souvisejících, prováděcích,
dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou činnost apod.

5.

09.11. - 11.11.2020

Hotel Lesní chata - Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP ze ZO OSŽ.

6.

11.11. - 13.11.2020

Hotel Lesní chata - Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředsedy, členy ZV ZO OSŽ,
případně i nové členy Výborů OSŽ se zaměřením na
pracovněprávní problematiku, předpisů souvisejících, prováděcích,
dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou činnost apod.

Pokyny pro účastníky seminářů (školení):
Přihlášky na semináře:

e-mailem:
telefonicky:

monika.vitnerova@osz.org
Monika Vitnerová - 737 275 104

Přednášková činnost: zabezpečena členy lektorského sboru OSŽ - ústředí.
Účastnický poplatek seminářů (Kč/osoba):

do 3 dnů je ve výši 300,- Kč;
nad 3 dny - 500,- Kč.

Potvrzení o úhradě poplatku obdrží každý účastník od organizátorů daného semináře.
Potvrzení o účasti na semináři obdrží každý účastník od organizátora daného semináře, možno
využít ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Refundace mzdy ze strany OSŽ - ústředí se neposkytuje.
Doprava na školení bude uvedena v pokynech na pozvánce na daný seminář.
Žádáme předsedy ZO OSŽ, aby byli nápomocni při zabezpečování účastníků
(členů ZV ZO OSŽ) na výše uvedených seminářích. Přihlášky zasílejte v co nejkratší době.
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