CHCETE EVIDENCI ŠKOLENÍ A KURZY VÉST JEDNODUŠE, CHCETE MÍT ZÁRUKU, ŽE NĚKTERÉ ZAMĚSTNANCE
NEZAPOMENETE UPOZORNIT NA ŠKOLENÍ ČI PROHLÍDKU NEBO MU NEZAPOMENETE VYDAT NOVÉ PRACOVNÍ
POMŮCKY, TAK NÁŠ MODUL JE PRÁVĚ PRO VÁS.

Školení a kurzy

ŠKOLENÍ, KURZY, OOPP A LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům zákonná školení.
Jedná se o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany, školení řidičů
–referentů. Dále se od různých profesí odvíjí i další školení, které musí každý pracovník pravidelně
absolvovat. Ale školením to nekončí, při uzavření pracovní smlouvy musí každý zaměstnanec projít
lékařskou prohlídkou a zpravidla dostává i pomůcky, které k výkonu své činnosti potřebuje.
Tyto skutečnosti se u každého zaměstnance evidují. Při přijetí pracovníka je tato evidence jednoduchá,
protože se veškeré náležitosti zpravidla splní při podpisu pracovní smlouvy. Ale školení i lékařské prohlídky
se musí periodicky obnovovat a pomůcky se u každé profese také vydávají v pravidelných intervalech.
Pokud chcete tuto evidenci vést jednoduše, chcete mít záruku, že některé zaměstnance
nezapomenete upozornit na školení či prohlídku nebo mu nezapomenete vydat nové pracovní
pomůcky, tak náš modul je právě pro vás.

Výhody našeho řešení:

Přidělování školení, lékařských prohlídek a pracovních pomůcek na základě pracovní pozice.
Přidělování na základě zařazení na středisko, pracoviště nebo do organizační jednotky.
Přidělování zcela individuálně.
Automatické plánování školení zaměstnanců podle určených period.
Generování konkrétních termínů podle typů školení.
Hromadné hlášení a zapisování o absolvování školení.
Synchronizace s modulem Docházka, může být automatická nebo individuální.
Generování plánů školení a plánování nákladů na jednotlivá období.
Použití pro jakékoliv množství zaměstnanců a pracovních pozic.
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Obecné vlastnosti

Obecné vlastnosti
Ve společnosti, která má řádově desítky zaměstnanců je kontrola proškolení pracovníků relativně
jednoduchá záležitost. Personalista má vždy u karty každého pracovníka uvedeno, kdy má projít školením.
Ale ve společnosti, která má i stovky zaměstnanců je hlídání termínů školení, zdravotních prohlídek a
přidělování pracovních pomůcek komplikovanější. Tuto agendu nemají vždy v kompetenci nadřízení
jednotlivých pracovišť a potom je velmi složité tyto termíny dodržovat. Proto je tu náš modul Školení a
kurzy, který tyto termíny hlídá a odpovědného pracovníka na končící platnost upozorňuje.
Stejné je to u přidělování ochranných pomůcek. Každý zaměstnanec na určité pozici má určeno, které
pracovní pomůcky má mít, a kdy se má toto přidělení opakovat. Přidělení pracovních pomůcek se může
hromadně zapisovat, stejně jako absolvování školení tzn. že když absolvuje školení jeřábníků 10
zaměstnanců, můžeme hromadně přidělit datum absolvování, aniž bychom museli data u každého
pracovníka vyplňovat samostatně. U každého školení je nastavena perioda opakování a po uplynutí
určené doby systém opět upozorňuje, že vypršela lhůta a je nutné školení opakovat.

Obecné vlastnosti
Základem modulu Školení a kurzy je přehled pracovníků, jejich pracovní zařazení a profese. Podle těchto
údajů se generuje potřebné školení, pracovní pomůcky a termíny lékařských prohlídek.
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Obecné vlastnosti

Každý pracovník má svoji kartu, kde je přehledně zobrazeno, které školení má absolvovat a jaké má dostat
pracovní pomůcky. V tomto kroku můžeme počty školení i pomůcek libovolně individuálně přidávat a
odebírat. Přehledně je zobrazeno, kdy pracovník školení absolvoval a jakou periodu opakování má
zvolenou.

V záložce OOPP vidíte seznam všech pracovních pomůcek, které jsou zaměstnancům poskytovány. Můžete
si libovolně ﬁltrovat, kteří pracovníci mají určité pomůcky, oblečení, čistící prostředky apod. Podle data
obnovy víte, kdy máte vydávat další pomůcky a kterým pracovníkům. Tyto údaje si můžete libovolně volit
podle svých představ.

strana 3 | Produktový list

Obecné vlastnosti

Pro přidávání kurzů volíte seznam kurzů, který má samostatnou záložku. V tomto kroku vidíte pracovníky,
které mají tento kurz ve své kartě. Také můžete podle data obnovy zjistit, které kurzy se budou v zadaném
období obnovovat, kteří pracovníci je musí obnovit a spoustu dalších informací, které si můžete navolit
podle potřeb každé ﬁrmy.

Veškeré seznamy profesí, kurzů a pracovních pomůcek volíte v číselníku. V tomto kroku také přidělujete
podmínky pro jednotlivé oddíly a volíme ceny kurzovného, ceny ochranných pomůcek a periody
přidělování. Díky správně nastaveným údajům si můžete lehce určit náklady na měsíční, čtvrtletní i roční
období pro celou ﬁrmu, provozovny, střediska i určené kurzy a pracovníky. Možností je mnoho a záleží
jenom na uživateli systému, který model si zvolí.
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Číselník
Číselník profesí:

Číselník kurzů:

Číselník ochranných pomůcek:
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Číselník

Všechny číselníky můžete přidělovat zaměstnancům hromadně:

Stejně tak data realizací kurzů, případně přidělení pomůcek. Např. kurz BOZP absolvuje 100 zaměstnanců
najednou, nemusíte datum přidělovat u každého z nich, ale všechny si označíte a datum přidělíte:
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Číselník

Pokud používáte nebo plánujete zprovoznit i modul DOCHÁZKA, modul Školení a kurzy se s tímto modulem
synchronizuje. Nemusíte zadávat informace o zaměstnancích a pracovních zařazeních znovu, pouze si
tlačítkem Synchronizace pracovníků obnovíte a aktuální data se automaticky načtou.

Zda modul Docházka nepoužíváte, ničemu to nevadí. Údaje o každém pracovníkovi si buď zadáte do
modulu samostatně, nebo je možné importovat data z jiného systému, pokud je máte ve formátu .xls.
Importovaná data si jenom upravíte podle vašich požadavků.
Modul je výborným pomocníkem při správě povinných i nepovinných školení. Největší výhodou je
automatické připomínání obnovy kurzů a hromadné zadávání dat. Práce je rychlá a jednoduchá a v
podstatě pracovník, který má tyto věci na starosti, nemusí nikde hledat a myslet na obnovu. Systém sám
upozorní na ty pracovníky, kteří v daném období musí absolvovat kurz nebo dostat nové ochranné
pomůcky.
Nemůže se stát, že by se na někoho zapomnělo a tím se eliminují případné problémy, vzniklé tím, že někdo
nebude mít odpovídající školení ke své profesi.

strana

7 | Produktový list

K-system.CZ s. r. o., U Kuchyňky 2/180, 674 01 Třebíč
info@k-system.cz

568 842 142

www.k-system.cz

