
 

 

„KAP III-Ústecký kraj“ 
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023028 

 

 
 

„Tematické setkání ředitelů speciálních ZŠ, ZUŠ, dětských domovů, DDM a PPP ÚK“ 
financováno z projektu „KAP III – Ústecký kraj“ 

 
 

DATUM KONÁNÍ:  22. – 23. 9. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ:  Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří 

Dvůr Perlová voda (dvurperlovavoda.cz) 

 

PROGRAM: 
22. 9. 2022 – čtvrtek 

08.00-08.30 hod. Příjezd, přivítání 
08.30-11.45 hod. Seminář „Mezilidské vztahy, komunikace“ – AKADEMIE Libchavy s.r.o.,  

lektor Mgr. Jiří Šmejkal (kouč, psychoterapeut, supervizor, mentor, lektor) 
a Pavel Fiala 

Anotace semináře: 

 rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti mezilidských vztahů 
 základy komunikace (naslouchání – sdělování, doptávání se otevřenými 

otázkami) 
 vedení rozhovoru k potřebnému výsledku 
 jak komunikovat s kolegy (sdělování negativní informace) 
 vedení rozhovoru v pozitivním rámci 

 
11.45-13.30 hod. Oběd, ubytování 
13.30-15.30 hod. Seminář „Zákoník práce a jeho specifika ve školství“, JUDr. Dagmar 

Lichovníková (lektor se specializací na pracovní právo ve školství) – 1. část 
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 přehled základních právních předpisů (zákoník práce, zákon o pedagogických 
pracovních, zákon o specifických zdravotních službách, prováděcí předpisy) 

 pracovně-lékařské služby (vstupní, preventivní, mimořádné prohlídky, kdy je 
povinnost se jim podrobit, kdo platí lékařské prohlídky) 

 pracovní poměr – pracovní smlouva – podstatné náležitosti pracovní smlouvy, 
další náležitosti (zkušební doba, odlišnosti pracovního poměru na dobu určitou 
u pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků) 

 skončení pracovního poměru (výpověď, důvody výpovědi zaměstnance 
a zaměstnavatele, dohoda o rozvázání pracovního poměru, další způsoby 
skončení pracovního poměru) 

15.30-15.45 hod. Přestávka 
15.45-18.30 hod. Seminář „Zákoník práce a jeho specifika ve školství“, JUDr. Dagmar 

Lichovníková – 2. část 

 dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
 pracovní doba a její specifika ve školství (rozvržení pracovní doby, evidence 

pracovní doby, tzv. „přespočetné hodiny“)  
 dovolená – podstatné změny novelou zákoníku práce s účinností od  1. 1. 2021 
 diskuse, dotazy 

18.30-19.00 hod. Večeře 
19.00-19.45 hod. Sdílení příkladů dobré praxe 
 
23. 9. 2022 – pátek 

07.30-08.30 hod. Snídaně 
08.30-11.00 hod. Tematické setkání ředitelů speciálních základních škol, základních 

uměleckých škol, dětských domovů, domů dětí a mládeže a Pedagogicko-
psychologické poradny Ústeckého kraje a odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy a vzájemné předávání informací a příkladů dobré praxe 

11.00-11.15 hod. Přestávka 
11.15-12.45 hod. Workshop s příklady dobré praxe o průběhu činností Nadačního fondu The 

Duke of Edinburgh’s (atmosféra ve škole, osobnostní rozvoj) – Eva Benešová 
(regionální manažerka pro oblast Severní a Střední Čechy) 

12.45-14.00 hod. Oběd 
14.00 hod.  Závěr, rozloučení 
 

V případě nejasností se obracejte na Bc. M. Doležala 

(tel. 475 657 178, e-mail: dolezal.m@kr-ustecky.cz) 

mailto:dolezal.m@kr-ustecky.cz

