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N á v r h   u s n e s e n í: 

 
 

 

 

Koordinační výbor OS po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 

 Vyhodnocení školení pro ZO OS v roce 2021. 

 

II. Schvaluje: 

 Plán školení pro ZO OS na rok 2022. 

 

III. Ukládá: 

 a) předsedovi OS  

 1. Zabezpečit realizaci plánu školení pro ZO OS na rok 2022. 

                                                                  Termín: průběžně 

  2. Zaslat do ZO OS plán školení vč. formulářů objednávek k využití pro ZO OS 

         Termín: do 31.1.2022 

 

 b) závodním výborům ZO OS 

  Projednat plán školení pro ZO OS na rok 2022 na jednání ZV OS a zaslat na 

  OS závazné objednávky na semináře dle termínů stanovených v plánu školení. 

  Termín: únor 2022 
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Vyhodnocení školení pro ZO OS v roce 2021 

 

Z důvodu pandemie Covid-19  v roce 2021 se, tak jak bylo zvykem v minulých letech, 

neuskutečnil seminář pořádaný OS pro všechny ZO OS, ani školení organizované ZV OS ve 

spolupráci s OS. Proběhla však školení v rámci vzdělávacího projektu „Vzdělávání a 

spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální 

aspekty“ a jedno školení pro nově zvolené funkcionáře ZO OS.  

 

 

I. Školení pořádané OS pro nově zvolené funkcionáře ZO OS 

 
Dne 13.12.2021 proběhlo školení ve Světlé nad Sázavou pro místní ZO OS. Obsahem školení bylo 

seznámení nového ZV se základními dokumenty OS, pravomocemi odborové organizace a základy 

hospodaření ZO a vedení účetnictví. Školení se zúčastnilo 7 členů ZV a RK ZO OS SKP Crystal 

Bohemia a.s., závod Světlá nad Sázavou a 2 lektoři OS SKP.  

 

II. Tématicky zaměřené semináře 

1. Semináře v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery 

    a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“ 

V roce 2021 pokračovala již 3. rokem realizace 3 letého projektu s názvem „Vzdělávání a 

spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální 

aspekty“ organizovaného ve spolupráci OS SKP - ASKP ČR. Rok 2021 byl stehně jako rok 

2020 ovlivněn pandemií COVID-2019, ta měla značný vliv na realizací jednotlivých akcí, kdy 

docházelo ke posouvání předem stanovených termínů akcí, jejich rušení atd. Výsledkem je 

značný skluz v konání klíčových aktivit, což bude mít zřejmě za následek, že projekt nebude 

ukončen k 30. 3. 2022, jak bylo původně v rozhodnutí o realizaci projektu stanoveno, ale bude 

nutno žádat o prodloužení realizace projektu. 

V roce 2021 bylo v rámci projektu zrealizováno 6 následující akcí: 

24. 03. 2021          ONLINE          KA č. 1 - vzdělávací seminář   účast 32 osob 

15. - 16. 06. 2021  Jablonec nad Nisou KA č. 6 - školení v regionech        účast 23 osob 

23. - 24. 06. 2021    Staré Splavy        KA č. 3 - vzdělávání pro členy OS SKP  účast 55 osob 

29. 06. 2021                   ONLINE                       KA č. 5 - Odborný kurz pro členy ASKP účast 11 osob 

07. 09. 2021                   Hluboká nad Vltavou   KA č. 2 - Vzdělávání členů ASKP     účast 53 osob 

20. - 21. 10. 2021          Staré Splavy                  KA č. 3 - Vzdělávání pro členy OS SKP  účast 56 osob 

Akce organizované v rámci projektu po obsahové a organizační stránce zajišťoval OS SKP a 

ASKP ČR. Jednotlivých aktivit se zúčastnili zástupci ZO OS a ASKP ČR na základě pozvání, 

a to dle v projektem stanovaných kapacit. Náklady pro pozvané účastníky byly hrazeny 

z prostředků vyčleněných na projekt a hrazených z evropského sociálního fondu dle pravidel 

stanovených vzdělávacím projektem. 

Podrobný popis všech uskutečněných klíčových aktivit organizovaných v rámci projektu 

v roce 2021 je z hlediska zaměření, obsahu, přínosu pro posluchače, doporučení a hodnocení 

zveřejněn na našich stránkách www.ossklo.cz v rubrice PROJEKT EU II. 

 

 

http://www.ossklo.cz/
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2. Seminář v rámci porady předsedů ZV OS „Kolektivní vyjednávání“ 

 

Na toto téma se v roce 2021 uskutečnila dvě školení v rámci vzdělávacího projektu EU II., a 

to: 

 

KA č.3 - Vzdělávání pro členy OS SKP 

Ve dnech 23. a 24. června 2021 se uskutečnila ve Starých Splavech v hotelu Bezděz porada 

předsedů ZV OS ke kolektivnímu vyjednávání, původně plánovaná na říjen 2020, která však 

byla z důvodu pandemie Covid-19 přeložena. Na semináři bylo přítomno celkem 55 členů 

OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů 

ZV OS (29 účastníků), místopředsedů OS a ZV OS (8), dalších funkcionářů ZV OS (11) a 

členů ZO OS (7). 

 

KA č.  3 – Vzdělávání pro členy OS SKP 

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz další, 

v pořadí již třetí a poslední vzdělávání organizované pro členy Odborového svazu skla, 

keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu, a to v klíčové aktivitě 3. 

Tématem školení bylo „kolektivní vyjednávání“.  

Semináře se zúčastnilo 56 členů OS, převážně to byli předsedové ZV OS (34), 

místopředsedové ZV OS (8), jiní funkcionáři ZV OS (11) a v neposlední řadě členové ZO OS 

(3). 
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Plán školení pro ZO OS na rok 2022 

 

Předpokládá se, že školení funkcionářů OS bude i v roce 2022 zaměřeno na následující 

oblasti: 

* Právní oblast - informace o nových právních předpisech a o změnách v pracovně právní  

                            oblasti, GDPR 

* Ekonomická a mzdová oblast - rozborová činnost pro potřeby kolektivního vyjednávání  

* Oblast BOZP - výsledky kontrol BOZP prováděných OS v roce 2021 

* Vnitroodborová činnost   - seznámení se základními dokumenty OS vč. změn,  

              - práce s informacemi, které ZO OS zpracovávají pro OS a další  

                                                  příslušné orgány  

      - získávání základních znalostí a dovedností z odborové práce 

                                                  nezbytných pro výkon odborových funkcí u nově zvolených  

                                                  funkcionářů 

-  účetnictví a hospodaření ZO  

Z hlediska metodiky budou využívány přednášky, prezentace, praktické ukázky zpracování 

ekonomických a mzdových údajů a konkrétní příklady z podniků (např. z PKS, kontrol BOZP 

apod.), dále kontrolní a cvičné testy. 

Z hlediska organizace školení je i v roce 2022 navrhováno, aby školení probíhalo ve čtyřech 

níže uvedených formách.  

Z hlediska cílových skupin bude školení zaměřeno na proškolení funkcionářského aktivu ZO 

OS vč. proškolení nově zvolených funkcionářů ZO OS.  

Organizační zajištění školení - organizační stránku školení, obsah, lektorské zabezpečení, 

finanční hrazení zabezpečuje OS nebo ZO OS. Finančně se na úhradě školení podílí OS, ZO 

OS.   
 

V roce 2022 OS nabízí tato školení:  

 

I. Seminář OS pořádaný pro funkcionáře ZO OS 

V roce 2022 bude v rámci této formy pořádán 1 dvoudenní seminář, a to: 

Seminář „Společnost a odbory“  

Seminář je určen pro funkcionáře ZO OS. Seminář bude zaměřen především na hospodaření a 

vedení účetnictví ZO OS a povinnosti ZO OS v souvislosti s ochranou osobních údajů 

(GDPR).  

V právní oblasti budou podány informace o změnách právních předpisů. V oblasti BOZP 

bude seminář zaměřen na poznatky z kontrol BOZP prováděných OS v roce 2021. V oblasti 

vnitroodborové činnosti bude seminář zaměřen na proškolení práce s informacemi vyplývající 

z „Hlášení základních statistických informací o ZO OS“ - část A a část B. 

 

Program:  

• hospodaření a vedení účetnictví ZO OS  

• povinnosti ZO OS v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) 

• nové právní předpisy a změny právních předpisů  
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• vyplňování „Hlášení základních statistických informací o ZO OS - část A a B“, 

 „Přehledu závazků a majetku“, informace k zápisům do spolkového rejstříku. 

• BOZP - nedostatky zjištěné kontrolou BOZP prováděnou OS v roce 2021 

 

Metodika:  

Prezentace v PowerPointu, přednášky, závěry z rozborů a materiálů, práce s tabulkami 

k vyhodnocení ekonomických informací. 

 

Organizační zabezpečení semináře:  

Seminář se uskuteční ve Starých Splavech. Z každé ZO OS se semináře může zúčastnit 

libovolný počet funkcionářů. Obsah stanoví a lektory zajišťuje a hradí OS. Náklady na školení 

(dopravu, ubytování a stravování) hradí příslušná ZO OS. 

 

Termín a místo konání:  

15. - 16. 6. 2022 - hotel Bezděz Staré Splavy 

 

Objednávání seminářů: 

Členové ZO OS se zúčastní seminářů na základě objednávek zaslaných na OS nejpozději 

do konce dubna 2022. Formuláře objednávek obdrží všechny ZV OS spolu s plánem školení. 

Na základě závazných objednávek obdrží ZV OS 10 dní před konáním příslušných seminářů 

pozvánky s časovým rozvrhem seminářů a organizačními pokyny.   

 

II.  Školení organizovaná ZV OS ve spolupráci s OS 

Tuto formu školení doporučujeme využívat v případech, kdy se ZV OS nezúčastní seminářů 

pořádaných OS pro všechny ZO OS, nebo v případech, kdy mají ZV OS problémy 

s uvolňováním na semináře pořádané OS. Tato forma školení umožňuje proškolit širší okruh 

funkcionářů nebo členů ZO OS a zvolit specifickou tématiku prioritní pro danou ZO OS. 

 

Metodika:  

Přednáška, diskuze, zodpovězení dotazů, kontrolní testy.  

 

Organizační zabezpečení: 

Obsah školení stanoví a organizačně zajišťuje ZO OS. Lektory zajišťuje a hradí OS. Náklady 

spojené se školením hradí pro své členy ZO OS (např. pokud bude poskytnuto účastníkům 

stravování, ubytování apod.). Termín a místo školení určuje ZO OS. 

 

Objednávání školení: 

Školení objednává ZO OS. Školení je nutné objednat nejpozději měsíc před termínem 

konání. Formuláře objednávek obdrží ZV OS spolu s plánem školení. 
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III. Tematicky zaměřené semináře 

 

1. Školení, semináře a další akce organizované v rámci projektu „Vzdělávání a  

    spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. -   

    regionální aspekty“ 

V souvislosti s realizací 3 letého vzdělávacího projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce 

mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“ 

organizovaného ve spolupráci OS SKP - ASKP ČR jsou do plánu vzdělávání na rok 2022 

zahrnuty níže uvedené akce. Termíny a místa konání konkrétních klíčových aktivit není 

bohužel možno předem stanovit, a to proto, že mnohé z nich již měly proběhnout, ale 

z důvodu pandemie COVID-2019 zatím zrealizovány být nemohly a ani v současné době není 

zcela možné, hlavně u zahraničních akci, přesný termín realizace akce stanovit. Uvádíme 

proto pouze předpokládaný měsíc realizace akce: 

únor 2022                  Harrachov       KA č. 5 - odborný kurz pro členy ASKP               účast - 15 osob 

březen 2022        Slovensko       KA č. 2 - zahraniční stáž                    účast -   8 osob 

duben 2022        Belgie     KA č. 2 - zahraniční stáž                        účast -   8 osob 

květen 2022                ???                  KA č. 5 - Odborný kurz pro členy ASKP                 účast - 15 osob 

červen 2022        Španělsko        KA č. 2 - zahraniční stáž                                   účast -   8 osob 

červen 2022        Praha    KA č. 4 - Vzdělávací seminář pro členy ASKP    účast - 50 osob 

září 2022        Praha               KA č. 1 - vzdělávací seminář                      účast - 30 osob 

září 2022                    Praha               KA č. 5 - odborný kurz pro členy ASKP         účast - 15 osob 

září 2022        Sázava     KA č. 8 - konference ke kol. vyjednávání        účast - 60 osob 

říjen 2022        Praha     KA č. 9 – závěrečná konference                  účast - 60 osob 

 

Organizační zabezpečení:  

Semináře po obsahové, lektorské a organizační stránce zajišťuje OS SKP a ASKP ČR. 

Semináře se účastní zástupci ZO OS a členové ASKP ČR na základě pozvání, a to dle 

v projektu stanovaných kapacit na jednotlivé klíčové aktivity. Náklady pro pozvané účastníky 

jsou hrazeny z prostředků evropského sociálního fondu dle pravidel stanovených v projektu. 

 

Termíny a místa konání:  

Viz jednotlivé klíčové aktivity. 

 

Objednávání školení: 

ZO OS obdrží pozvánky na jednotlivé akce. Dle zaměření a stanovené kapacity konkrétní 

klíčové aktivity budou pozvány buď všechny ZO OS nebo vybrané ZO OS. 

2. Školení v rámci porady předsedů ZV OS „Kolektivní vyjednávání“ 

Seminář je organizován OS a je zaměřen na kolektivního vyjednávání podnikových 

kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Seminář je určen především                  

pro předsedy ZV OS. 

 

Metodika:  

Přednášky, prezentace, diskuze, zodpovězení dotazů, kontrolní test.  
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Organizační zabezpečení:  

Seminář se uskuteční v rámci porady předsedů ZV OS v říjnu 2022 ve Starých Splavech. 

Seminář po obsahové, lektorské a organizační stránce zajišťuje OS. Náklady pro předsedy ZV 

OS hradí OS. V případě volné kapacity se školení mohou zúčastnit další členové ZO OS. 

Náklady pro další účastníky ze ZO OS hradí příslušné ZO OS. 

 

Termín a místo konání:  

12.10. až 13.10.2022, Hotel Luna, Kouty 

 

Objednávání školení: 

Školení není nutné objednávat. ZO OS obdrží pozvánky na školení spolu s pozvánkou na 

poradu předsedů ZV OS. Účast dalších členů lze objednat (telefonicky, e-mailem) na OS 

nejpozději 5 dní před termínem konání porady.  

 

 

 


