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V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem
pro získání potřebných informací a dovedností, bylo opět krásné prostředí v blízkosti Máchova jezera.
Celou tuto vzdělávací aktivitu zahájil
úvodním slovem osobně předseda OS
Ing. Milan Vomela, který byl přítomen i po
celou dobu akce. Školení proběhlo již tradičně
v tematických blocích, které byly zaměřeny
na aktuální problémy pracovněprávní
legislativy – zákoník práce, právní postavení
odborových organizací, podnikové kolektivní
smlouvy, evidence a registrace odborových
organizací, pravomoci zástupců zaměstnanců.
Dalšími body školení byly informace z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
k sociálnímu dialogu, ke kolektivnímu
vyjednávání a kolektivním smlouvám, mzdové problematice a hospodaření odborových organizací.

Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů
ČR stavebních škol v celkem deseti sportovních disciplínách.
Zástupci Sportovní komise OS Stavba ČR vyhodnotili sezonu 2016/2017 jako velice úspěšnou a také prospěšnou
a poděkovali všem pořadatelům jednotlivých přeborů a také Oborové zdravotní pojišťovně bank, pojišťoven
a stavebnictví, která podporuje přebory finančně. Konstatovali, že všechny přebory proběhly v duchu fair play
a že je velmi prospěšný kamarádský duch těchto akcí. Dále kvitovali, že nikdo neutrpěl žádný úraz.
Předseda OS Ing. Milan Vomela, spolu
s místopředsedou Sportovní komise Mgr. Viktorem
Kolovratníkem a zástupcem Oborové zdravotní
pojišťovny bank, pojišťoven a stavebnictví PhDr.
Lubomírem Zemánkem, předali krásné poháry.
Vítězný pohár převzal zástupce Střední školy
stavební a strojní, Teplice a zároveň sportovní
nadšenec - Ing. Pavel Antl.
Celkové pořadí sezony 2016/2017:
1. SŠSaS Teplice
2. SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov
3. SPŠS a SOŠSaT Ústí nad Labem
Padesátý třetí ročník přeborů České republiky
stavebních škol skončil. Přejeme do 54. ročníku hodně sportovních úspěchů, kvalitních výkonů a fair play.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:

http://stavba.cmkos.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.

