PROJEKT IMPLEMENTAČNÍ JEDNOTKY STRATEGICKÉHO
RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR 2014-2020
Naplnění opatření a aktivit SRRVS ČR v oblasti modernizace, optimalizace a zefektivnění VS; realizace bude
přínosem pro občany, podnikatele i představitele subjektů VS; přínosem realizace bude také efektivizace
nákladů na výkon VS a racionalizace subjektů VS

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125
Realizace projektu: 1. srpna 2015 – 31. prosince 2020

CÍLE PROJEKTU

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

VÝSTUPY PROJEKTU

realizace a naplnění jednotlivých
opatření a aktivit SRRVS ČR
(jeho 4 strategických cílů)

organizační složky státu a jejich
zaměstnanci, obce a kraje a jejich
zaměstnanci, volení zástupci,
veřejnost

napsané a zveřejněné analytické a
metodické dokumenty, evaluační
studie, výroční zprávy o stavu VS,
koncepce směřování VS,
kvalifikovaní účastníci vzdělávacích
kurzů,…

STRATEGICKÝ CÍL 2:
REVIZE A OPTIMALIZACE VÝKONU
VEŘEJNÉ SPRÁVY V ÚZEMÍ
SPECIFICKÝ CÍL 2.5:
Snížení rizika platební neschopnosti
územní samosprávy

DÍLČÍ AKTIVITA
Zvýšení odbornosti a specializace volených
představitelů územní samosprávy v oblasti
finančního řízení

POPIS AKTIVITY
Realizace vzdělávacích aktivit v rámci odborných
seminářů v území, e-learningové vzdělávání, vydání
metodických a studijních materiálů atd.

PODKLAD
Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení na
úrovni obecních samospráv a návrh vzdělávacích aktivit

VÝSTUP
Vzdělávací program „Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích
pro volené zastupitele“

PILOTNÍ BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Z PŘELOMU LET 2017 A 2018

TÉMATA
1) dotační management
2) veřejné zakázky
3) rozpočtové hospodaření obcí

HARMONOGRAM
REALIZACE
od října 2017 do června 2018

ÚČAST
do aktivity se zapojilo
celkem 891 zastupitelů,
234 obdrželo certifikát MV za
úspěšné absolvování kompletního
vzdělávacího programu

ZAJÍMAVOST
z celkového počtu 234 certifikovaných
„zastupitelů v kurzu“ obhajovalo svůj
mandát v podzimních komunálních
volbách celkem 219 kandidátů –
do zastupitelstev bylo nakonec zvoleno
201 z nich

234 absolventů
prvního běhu kurzů

13 krajů + Praha
3 doplňující semináře

3 studijní materiály

ZPĚTNÁ VAZBA
A SPOKOJENOST ÚČASTNÍKŮ
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCÍ

HODNOCENÍ KURZŮ
zpracování, odbornost, aktuálnost,
přínos pro praxi
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

“

tímto školením by měl projít
každý nový zastupitel, radní,
starosta… spousta nových
informací!

DOTAČNÍ MANAGEMENT

minimum

0

Přínos pro praxi

0,5

Aktuálnost

1

1,5

Odbornost

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Zpracování a volba témat

5

maximum

ZASTUPITEL V KURZU 2019

Postavení zastupitelů
ve veřejné správě

Rozpočtové hospodaření
a majetek obcí

leden–únor 2019

únor–březen 2019

Veřejné zakázky
duben–květen 2019

Dotační a investiční
management
květen–červen 2019

Realizace vzdělávacího programu „Zastupitel v kurzu“ je financována v rámci projektu Implementační jednotka SRRVS,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, z Operačního programu Zaměstnanost. Garantem je odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy MV, realizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit zastřešuje Institut pro veřejnou správu Praha.

FORMA KURZŮ
e-Learning
• Získání základních teoretických a normativních poznatků
a potřebný základ pro orientaci v dané problematice

• Časová dotace 5 hodin
• Ověřovací testy
• Absolvování je důležité pro účast na prezenčním školení
• Jednotlivé moduly se otevírají postupně dle harmonogramu

5
HODIN

SYSTÉM
ELEV

FORMA KURZŮ
Prezenční školení
• Dovysvětlení obsahu e-learningu, prezentace
praktických příkladů, výměna vzájemných
zkušeností apod.
• Časová dotace 6 výukových hodin
• Přihlašování na konkrétní termíny u každého
modulu
• Termíny přibývají postupně dle harmonogramu
kurzu
• Místa konání: Praha, České Budějovice, Plzeň,
Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc

6 HODIN

ŠKOLENÍ
S LEKTOREM

HARMONOGRAM
REALIZACE PREZENČNÍCH
SEMINÁŘŮ
• Účastník volí preferovanou rychlost studia z hlediska svých
časových a prostorových možností. Účastník může absolvovat
různé moduly v různých městech podle vlastních preferencí.
• Jednodenní dopolední semináře se budou konat v sedmi
krajských městech ke každému modulu dle harmonogramu
během celého prvního pololetí 2019.
• Přidány byly dva dvoudenní, tzv. sběrné, semináře v Praze a
Olomouci pro zájemce o absolvování dvou modulů najednou.
• V případech, kdy účastník nestihne navštívit některý z průběžně
konaných seminářů, má k dispozici v úplném závěru běhu
vzdělávacího programu tzv. doplňující semináře v Praze ke
každému modulu.
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modul

místa konání

čas konání

I.

PHA, CB, PL, LI,
HK, B, OV

9:00 - 14:00

I., II.

PHA, OC

ČT 14:00 - 19:00,
PÁ 8:30 - 13:30

II.

PHA, CB, PL, LI,
HK, B, OV

9:00 - 14:00

III.

PHA, CB, PL, LI,
HK, B, OV

9:00 - 14:00

III., IV.

PHA, OC

ČT 14:00 - 19:00,
PÁ 8:30 - 13:30

IV.

PHA, CB, PL, LI,
HK, B, OV

9:00 - 14:00

I., II.
III., IV.

PHA

9:00 - 14:00

CERTIFIKÁT MV
Pro absolventy všech 4 kurzů

Účastník je oprávněn k obdržení certifikátu MV,
splnil-li všechny následující podmínky:
1) v době vydání certifikátu má platný mandát
zastupitele
2) úspěšně absolvoval závěrečný e-learningový
test u každého ze čtyř modulů
3) zúčastnil se prezenčního semináře u každého
ze čtyř modulů (podpis v prezenční listině)

Monitorovací list podpořené osoby

Evaluační dotazník

INFORMACE O GARANTOVI
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy
Nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

E: osr@mvcr.cz
T: +420 974 816 644

KONFERENCE MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
• Čtvrtý ročník

• 16. a 17. května 2019, Olomouc
• Pedagogická fakulta Univerzity palackého
• Program:
• Novinky z legislativy a aktivit MV
• Novinky z legislativy dalších resortů s dopadem na obce
• Aktuální výzvy pro obce
• Novinky v řízení kvality ve veřejné správě
• eGovernment
• Příklady dobré praxe
• Rozvoj veřejné správy
• Předání Cen MV za kvalitu ve veřejné správě

INFORMACE O REALIZÁTOROVI
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Činnost Institutu

Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6
110 00 Praha 1
E: podatelna@institutpraha.cz
T: +420 974 863 546

•
•
•
•
•
•

příprava vzdělávacích programů pro úředníky
ÚSC
realizace prohlubování kvalifikace úředníků
příprava katalogů kurzů pro celou veřejnou
správu
spolupráce se zahraničními vzdělávacími
instituty a školami
vydávání odborné literatury
vytváření lektorského sboru a zajišťování jeho
trvalého vzdělávání

Přejeme úspěšné studium!
PhDr. Michal Greguška, Ph.D.

PhDr. Dana Nekardová

Odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

Odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

Kupeckého 842/4

Kupeckého 842/4

149 00 Praha 11

149 00 Praha 11

E: michal.greguska@mvcr.cz

E: dana.nekardova@mvcr.cz

T: 974 887 502

T: 974 887 540

M: 735 744 353

M: 703 193 685

