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*** W E B I N Á Ř ***

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH
SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ
Přednášející:

Termín:
Místo konání:
Cena:

JUDr. Hana POLÁKOVÁ – specialistka na školskou problematiku. Dlouholetá a zkušená lektorka
v oblasti školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákoníku práce, funkčního
vzdělávání. Autorka řady publikací na metodickou podporu ředitelů škol a školských zařízení.
26. listopadu 2021 (pátek), 9.00 – cca 13.30 hod
on-line
1.800,- Kč (nejsme plátci DPH), v ceně jsou zahrnuty materiály k projednávanému tématu a
osvědčení o absolvování webináře v elektronické verzi. Účastnický poplatek je nevratný.

Cíl semináře:
Předmětem webináře bude seznámit ředitele škol a školských zařízení s povinnostmi zaměstnavatele
vyplývajícími ze zákoníku práce v oblasti odměňování.
Právní předpisy:
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
• Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Pro koho je seminář určen:
Ředitelům škol a školských zařízení, jejich zástupcům, ekonomům, účetním.
Lektor:

JUDr. Hana POLÁKOVÁ
Dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákoníku
práce, funkčního vzdělávání. Autorka řady publikací na metodickou podporu ředitelů škol a školských
zařízení.
Program semináře:






Povinnostmi zaměstnavatele vyplývajícími ze zákoníku práce v oblasti odměňování.
Náležitosti platového výměru.
Platová třída, platový stupeň a pravidelně se opakující složky platu (příplatek za vedení, osobní příplatek,
zvláštní příplatek, specializační příplatek).
Další složky platu vyplývající z evidence odpracované doby (práce přesčas, přespočetné hodiny, práce v
noci, rozdělená směna, pracovní pohotovost).
Co je upravit ve vnitřním platovém předpise.

Diskuze a odpovědi na dotazy.

