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 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

JAK NERISKOVAT – ZNALOST EKONOMIKY A PRÁVA AKTUÁLNĚ 
Termín: 20. – 21. 2. 2019 

 

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin. 
Předpokládané ukončení druhý den 14:00 hodin. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29 
 

 

 JAK NERISKOVAT – ZNALOST EKONOMIKY A PRÁVA AKTUÁLNĚ 
Lektor: Ing. Helena Plosová  Časový rozsah: 1. den  

Zkušená lektorka se znalostí školské problematiky vás seznámí se základy 

ekonomického řízení školy.  Upozorní na rizika, kterým se můžete zbytečně 

vystavovat. Představí efektivní nastavení systému vnitřní kontroly. Upozorní vás na 

všechny důležité povinnosti, jejichž neznalost vás může ohrožovat.   

• Zodpoví vaše dotazy tak, abyste porozuměli i v případě, že nemáte s řízením 
příspěvkové organizace dlouhé zkušenosti.   

• Seznámí vás s nejdůležitějšími předpisy, kterými se v ekonomické oblasti musíte 
řídit.   

 Lektor: Mgr. Pavel Zeman                                         Časový rozsah: 2. den 
   Společně projdete novinky a změny ve školské legislativě. Seznámíte se s aktuálním 

stavem předpisů, kterými jste povinni se řídit ve své práci.  

Seminář je určen pro malou skupinu účastníků s dostatečným časovým prostorem na 

konkrétní dotazy a konzultace k aktuálním problémům.  
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  Ing. Helena Plosová – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu v ČB. 

Mgr. Pavel Zeman – lektor, který se specializuje na vzdělávání vedoucích pracovníků škol a                  
školských zařízení a poradenství v oblasti legislativy vztahující se k řízení a financování škol. 
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu Jihočeského kraje I“. 
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky  

 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního 
metodického setkání je účastník povinen absolvovat  jedno  
4 hodinové metodické setkání na škole, které bude 
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem nejpozději 
6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení základních a středních škol Jihočeského kraje 
o ředitel 
o zástupce ředitele 
o člen vedení, který vede další pedagogické pracovníky 

 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

