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Loňský rok nám covidová situace neumožnila konat naše pravidelná setkání v podobě školení funkcionářů
ZO/MO. V té době zatím nikdo netušil, že to celé bude mít tak dlouhé trvání a spíše jsme spoléhali, že vládní
opatření omezující setkávání budou pouze dočasná a my školení uskutečníme už třeba v podzimních
měsících. Bohužel situace se nezlepšovala a spousta akcí a jednání přešla do virtuálního světa v podobě
on-line jednání.
Proto jsme se v tomto roce rozhodli
vyzkoušet tuto formu i na letošní školení
našich funkcionářů v podobě webových
seminářů, tzv. webinářů.
Z důvodu časové délky tohoto školení,
byly webináře rozděleny podle lektorů
a oblasti školení. Každé školení trvalo
maximálně 1,5 hodiny a skládalo se
z prezentace okomentované lektorem.
V závěru byl prostor pro případné dotazy,
či diskuzi. Členové se mohli přihlásit na
všechny webináře, nebo pouze na
konkrétní oblast.
První webinář (13. 4.) patřil oblasti BOZP, kde svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla přednesl
informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Druhý den (14. 4.) patřil víceméně hospodářům/hospodářkám našich organizací.
Byla zde představena nová účetní našeho svazu Ing. Kateřina Zítková, která
připomněla časté problémy v účetnictví a podala základní informace, jak by měly
odborové organizace správně hospodařit. Kolega Josef Vojtíšek pak doplnil
informace o správném vedení peněžního deníku.
V dalším týdnu se konal webinář k základním zásadám při kolektivním
vyjednávání, který vedl předseda OS Ing. Pavel Zítko (20. 4.), a webinář se
základními povinnostmi organizací vůči Rejstříkovému soudu (21.4.).
Třetí a poslední týden byl zaměřený na oblast odměňování a benefitů při
kolektivním vyjednávání (27. 4.) a závěrečný webinář patřil základním
povinnostem odborových organizací (28. 4.).
Celkem se školení zúčastnilo 71 členů a z následných ohlasů se ukázalo, že webináře byly pro přítomné členy
přínosné. V porovnání s předchozími roky byla letos nižší účast na školení, ale to mohlo být negativně ovlivněno
i omezenými technickými možnostmi některých funkcionářů se on-line školení zúčastnit.

www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz

