Asociácia vzdelávania samosprávy
s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. vám ponúkajú publikáciu:

Pracovnoprávne vzťahy v školstve
Jarmila Belešová
Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane
odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva,
t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných
nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Autorka je dlhoročnou
uznávanou odborníčkou s rozsiahlym teoretickými znalosťami a praktickými
skúsenosťami, ktoré prezentuje bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou.
Publikácia v jej podaní je akýmsi praktickým sprievodcom pracovnoprávnou
problematikou v oblasti výchovy a vzdelávania. V časti Pracovný pomer rieši
predzmluvné vzťahy, pracovnú zmluvu, vznik pracovného pomeru, skúšobnú dobu,
pracovný pomer na dobu určitú a na kratší pracovný čas, dohodu o zmene pracovných
podmienok, skončenie pracovného pomeru s účasťou zástupcov zamestnancov, neplatné
skončenie pracovného pomeru, pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, odstupné,
odchodné, povinnosti zamestnanca či pracovný poriadok. V časti Pracovný čas a doba
odpočinku sa venuje začiatku a koncu pracovného pomeru, pružnému pracovnému času,
prestávkam v práci, práci nadčas, evidencii pracovného času či dovolenke. V časti
Odmeňovanie rieši kvalifikačné predpoklady, od zaraďovania do tarifných tried, cez
zápočet praxe, plat vo všetkých jeho zložkách vrátane všetkých možných príplatkov a
podrobne sa venuje prekážkam v práci, stravovaniu zamestnancov a dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru. Zrozumiteľné a pragmatické podanie matérie je predpokladom pre ambíciu titulu stať sa dobrým pomocníkom pri
riešení problematiky personálneho zabezpečenia prevádzky vzdelávacích zariadení. Je určený pre riaditeľov a manažment
škôl a školských zariadení regionálneho školstva a všetkých ďalších zodpovedných na úseku personálneho manažmentu
výchovnovzdelávacích zariadení.

Cena: 16,80 € (vrátane DPH), 256 strán
OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK
Obec/Mesto, resp. iná organizácia ....................................................................................................................
Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................
Ulica, číslo ..........................................................................................................................................................
Obec/Mesto, PSČ ..............................................................................................................................................
Telefón, fax ............................................................................. e-mail ..............................................................
IČO ......................................... IČ DPH ....................................................
Záväzne si objednávam (-e):
PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY V ŠKOLSTVE v počte .................. ks
Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách:
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €.
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra.
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o.

Dátum a podpis
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o.
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk
resp. použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, kliknutím na
názov príslušnej publikácie.

