_______________________________________________________________________________
Určeno:
členům OS SKP a ASKP ČR,
účastníkům semináře organizovaném v rámci Projektu
____________________________________________
V Praze dne 20. března 2019
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na vzdělávací seminář organizovaný v rámci klíčové aktivity
KA č. 1 k tématu

„BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích
skla, keramiky a porcelánu“.
Seminář se uskuteční dne

17. dubna 2019 v Teplicích
Hotel U kozičky, Rooseveltova 262/11, Teplice
Výrobní závod Unifrax, s.r.o. Dubí u Teplice
Seminář je organizován v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a
přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“, registrační číslo projektu
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001970.
Zaměření a cíl semináře
• Sdílení dobré praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci získají
informace, znalosti a praktické příklady z členských firem s možností návštěvy jejich
výroby. Součástí workshopu bude i diskuze a sdílení dobré praxe všech účastníků
workshopu.
V rámci této aktivity počítáme s tím, že účastníci z jednotlivých firem budou schopni podat
stručné informace o zkušenostech z oblasti BOZP ve svých vlastních firmách.

Časový rozvrh semináře

Středa 17. dubna 2019
08:30 - 09:00 hod.

Příjezd účastníků školení do hotelu U Kozičky, prezentace

09:00 - 09:15 hod.

Zahájení - Jan Brázda a Marek Novák (ASKP ČR)

09:15 - 10:00 hod.

1. Správná praxe BOZP ve firmě Unifrax
Miroslav Kříž, manažer rizik

10:00 - 11:00 hod.

Exkurze ve výrobním závodu Unifrax - Principy správné
BOZP - praxe v prostředí výrobního provozu, zároveň forma
„hazzard spotting“ tour pro účastníky
Přesun účastníků do hotelu

11:30 - 12:15 hod.

Zpětná vazba z prohlídky závodu Unifrax
Pozitivní zpětná vazba, návrhy na zlepšení, otázky

12:15 - 13:15 hod.

Oběd

13:15 - 14:00

2. Oblast BOZP v podnicích z pohledu OS SKP
Ondřej Fedoročko, výkonný tajemník OS, SIBP OS
Alena Maliňáková, SIBP OS

14:00 - 14:45 hod.

3. Správná praxe BOZP ve firmě Knauf Insulation
Jana Lovásová, HSE & Systems Manager

14:45 - 15:00

Přestávka

15:00 - 15:45 hod.

4. Správná praxe BOZP ve firmě AGC Flat Glass Czech
Petr Markl, hlavní dodavatel BOZP pro AGC Flat Glass Czech

15:15 - 16:00 hod

Dotazy a diskuze

16:00 - 16:30 hod.

Evaluační aktivity - vyplnění dotazníků
Vyúčtování cestovného, odjezd účastníků

Informační pokyny pro účastníky semináře

Účast na semináři

Školení se zúčastní 15 zástupců OS SKP a 15 zástupců ASKP ČR
Seminář je určen především po odborové linii pro předsedy ZV OS
nebo členy ZV OS odpovědné za oblast BOZP a po profesní linii
pro osoby, které se ve firmách věnují oblasti BOZP

Místo konání semináře

Hotel U kozičky, Rooseveltova 262/11, Teplice
Unifrax, s.r.o. Dubí u Teplice

Povinné vybavení

Účastníci exkurze do výrobního provozu musí mít vlastní
bezpečností obuv, pracovní brýle a reflexní vestu

Stravování

Stravování je zajištěno

Úhrada cestovného

Podle platných norem je cesta do místa školení a zpět hrazena pouze
ve výši jízdného za veřejnou hromadnou dopravu

Bližší informace na požádání poskytne účastníkům z OS SKP pan Zdeněk Zmeškal, e-mail:
zmeskal.zdenek@ossklo.cz, tel.: 222 711 123, 602 673 983, účastníkům z ASKP ČR pan Marek
Novák, MBA, e-mail: info@askpcr.cz, tel.: 773 293 833.

Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

……………………………..

…………………………….

Za OS SKP

Za ASKP ČR

JUDr. Vladimír Kubinec
předseda

Ing. Petr Mazzolini
prezident

