ČR

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY MC
BOZP pro vedoucí pracovníky/ice mateřských center
Den konání: pondělí 20. 5. 2019 v čase 9:30 – 14:00 hod.
Místo konání: učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (zvonek 3. patro)
Školení je určeno vedoucím pracovníkům mateřských center a ostatním vedoucím zaměstnancům,
kteří mají v náplni své práce organizování různých sportovní akcí, výletů, kroužků a dalších aktivit
pro děti a mládež.
Na semináři se seznámíme s možnými riziky při činnostech s dětmi a mládeží a se základními
požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Každý účastník/účastnice semináře
absolvuje školení a obdrží osvědčení, na jehož základě lze provádět školení podřízených
zaměstnanců/kyň o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP dle § 103 odst. 2. a 3. ZP.
Obsah semináře:
- zákoník práce, zákon č.262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele dle ZP, všeobecné bezpečnostní předpisy, část pátá
§ 101 až § 108,
- povinnosti vedoucích zaměstnanců,
- soubor možných rizik a opatření,
- pokyn ke školení, skripta pro vedoucí pracovníky
- pokyn k zajištění BOZP při práci s dětmi a mládeží a pokyny pro různé pracovní činnosti,
- první pomoc, krátký film o poskytnutí první pomoci
- test BOZP, ověření znalostí
Ilona Röderová je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP. Bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci se věnuje od roku 2000. Působí v různých firmách převážně ve školách a školských
zařízeních jako metodik v této oblasti, zajišťuje školení pro vedoucí pracovníky a zaměstnance organizací
včetně zpracování základní dokumentace dle platných předpisů a úzce spolupracuje s KHS a OIP.
Přestávka: přestávka na kávu 30 minut, k dispozici káva, čaj, voda
Účastnický poplatek: 650 Kč pro jednoho zástupce z členského MC, 1200 Kč pro nečleny Sítě MC
Maximální počet účastníků na semináři: 20
Hlídání dětí: není zajištěno
Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 13. 5. 2019 vyplňte on-line formulář přihlášky (k dispozici
ZDE). Po přihlášení nejméně 12 účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a
budete vyzváni k zaplacení poplatku. O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek.

Aktivity projektu “Posilujeme hodnotu rodiny 2019” jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina MPSV.

