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On-line seminář

Zákon o pedagogických pracovnících - speciální úprava
institutů ZP Nenechte se zaskočit novinkami v
legislativě.
Na on-line semináři se budeme zabývat:
novinkami v posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků,
rozšířením okruhu zaměstnanců školy, kteří získávají postavení pedagogického pracovníka,
změnami v posuzování znalosti českého jazyka a prokazování bezúhonnosti,
současným stavem, kdy se uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou více přichyluje k obecné úpravě zákoníku práce,
adaptačním obdobím a dalšími prvky kariérního řádu,
jaké příplatky bude upravovat zákon o pedagogických pracovnících,
pravidly pro nárůst platů v dalších letech.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz
prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení
do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor
JUDr. Hana Poláková
Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a
školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let
pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

22.6.2021

13:00 18:00

On-line

2990 Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

24.6.2021 01:23

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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