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1. Slovo předsedy správní rady 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (dále jen společnost) 
poskytuje servis veřejné správě v oblasti vzdělávání už dvacet tři let. 

Svými semináři, krátkodobými i dlouhodobými kurzy pomáhá zvyšovat 
kvalifikaci pracovníkům veřejné správy v širokém spektru od úředníků 
krajských, městských a obecních úřadů až po pracovníky dalších složek 
veřejné správy, např. v sociálních službách. Veřejná správa se rychle vyvíjí, 
zavádí se dynamické sofistikované postupy. Z parlamentu ČR a z 
centrálních orgánů státní moci přicházejí nové zákony a vyhlášky, nová 
nařízení, nové požadavky na veřejnou správu.  

To vše klade na pracovníky veřejné správy nové nároky, jinak řečeno, 
prostor pro potřebné vzdělávání je široký.  Společnost se rovněž podílí, a 
to považuji za velmi důležité, na vzdělávání volených představitelů 
samosprávy. Není to pro ně snadné proniknout do mnoha oborů v řízení v 

této oblasti, být na úrovni odborníků specialistů a zase naopak dobře komunikovat s občany.  A není to 
snadné a jednoduché přesvědčit starosty, členy zastupitelstev a další o prospěšnosti ať už všeobecných 
nebo úžeji odborně zaměřených školení. 

O rozsahu činnosti společnosti v roce 2014 nejlépe svědčí informace a údaje v této Výroční zprávě.  

I v roce 2014 bylo významnou složkou činnosti společnosti zpracování projektů jako zakázek pro různé 
stupně veřejné správy, zejména pro kraje a jejich úřady a pro střední a velká města. V tomto směru je 
společnost velmi úspěšná a dokáže získávat zakázky ve veřejných soutěžích. Ukazuje se, že společnost, 
respektive její konkrétní pracovníci v oddělení projektů pracují na úrovni, která zajišťuje vysokou kvalitu 
zpracování projektů.  

Značnou zásluhu na dobrém výsledku společnosti má její ředitelka Ing. Jana Voldánová, která kromě 
zvládnutí vedoucí funkce, má velký podíl na úspěšnosti oddělení projektů. 

Rok 2014 byl pro VCVS ČR úspěšný i po ekonomické stránce. Společnost plní standardně veškeré své 
závazky v dohodnutých termínech a je i nadále připravena dobře zvládnout úkoly (zakázky) v oblasti svého 
působení. 

V roce 2014 došlo k částečné obměně a doplnění orgánů společnosti. Noví členové správní rady a dozorčí 
rady se zapojili do činnosti orgánů společnosti a dobře doplnili stávající členy.   

Na závěr chci poděkovat pracovníkům Vzdělávacího centra pro veřejnou správu za jejich práci v roce 2014. 

 

Ing. Ivan Černý 

Předseda správní rady 

 

 

 

 



Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

 

Výroční zpráva 2014                                                                                                                                     Strana 5                                                                                                                              

2. Slovo ředitelky společnosti 

Rok 2014 znamenal již 23. rok existence Vzdělávacího centra pro 
veřejnou správu ČR, o.p.s., (včetně jejího právního předchůdce Nadace 
Fond pomoci místní správě ČR), takže jako výsledek jednoho z prvních 
projektů PHARE jsme příkladem opravdu udržitelného projektu!   

VCVS ČR se zapojila do projektu Podpora kvality v celoživotním a 
kvalifikačních vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v r. 2014 
získala osvědčení o úspěšném absolvování dobrovolného auditu 
akreditovaných vzdělávacích programů u MPSV. 

V r. 2014 jsme navázali na úsilí předchozích let o konsolidaci společnosti. 
Byla obnovena IT technika společnosti, do běžného provozu přešel 

interní informační systém a zejména jsme pokračovali v rozšiřování nabídky vzdělávacích programů: 
získali jsme 31 nových akreditací u MV ČR a 55 u MPSV, takže k 31. 12. 2014 jsme měli včetně reakreditací 
celkem 273 platných akreditovaných programů.  

Objem vzdělávání meziročně vzrostl téměř ve všech sledovaných parametrech – počtu kurzů, školících 
dnů, účastníků i vydaných osvědčení, a to jak v otevřených kurzech, tak i v rámci zakázek. Těžiště 
vzdělávání se posunulo směrem k akreditovaným kurzům: v r. 2014 představovaly již přes 87,1 % všech 
realizovaných vzdělávacích akcí.  

Nejvíce aktivit,  školicích dnů a počtu účastníků dosáhlo oddělení projektů (OP): Pracovníci OP dále 
pokračovali v plnění zakázek vysoutěžených v předchozím roce a v průběhu roku získali další zakázky. 
Finančním objemem i rozsahem vzdělávání bylo v r. 2014 největší zakázkou „Zajištění vzdělávacích aktivit 
klíčové aktivity č. 1 – Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí Moravskoslezského kraje 
vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí“ v rámci projektu Podpora vzdělávání v sociální oblasti 
v MSK III. ). 
OP  již 10. rokem realizovalo Benchmarkingovou iniciativu 2005, do které bylo v r. 2014 zapojeno 70 obcí 
s rozšířenou působností. 

Nejlepších hospodářských výsledků dosáhla pobočka Střední Čechy.  

Podrobnosti o našich aktivitách a výsledcích naleznete na následujících stránkách Výroční zprávy. 
Dalším zdrojem průběžných informací je webová stránka společnosti www.vcvscr.cz 

Zaměstnanecký kolektiv pracoval ve stejném počtu a téměř stejném složení jako v r. 2013; k personálním 
změnám došlo pouze na pobočce Brno. 

 

A co nám v r. 2014 udělalo radost v personální oblasti? Bc. Michaela Kotěšovská úspěšně dokončila 
dálkové studium na Zlínské univerzitě Tomáše Bati a získala titul Mgr.  

  

Děkujeme za přízeň a podporu, kterou jste nám věnovali, a těšíme se na další spolupráci.  

 

 

Ing. Jana Voldánová 

ředitelka 
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3. O společnosti 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 175 dne 11. července 2000. Je právním nástupcem Nadace Fond pomoci 
místní správě ČR, která byla založena v r. 1991 a vzdělávací služby začala poskytovat v r. 1992.  

Společnost je akreditována u Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Poslání 

Rozvoj demokracie a dobrých metod veřejné správy prostřednictvím systematického a cíleného 
programu vzdělávání a služeb pro volené představitele a pracovníky veřejné správy. Program 
vzdělávání a služeb reaguje na stávající potřeby a snaží se předjímat budoucí vývoj v oblasti veřejné 
správy. 

Vize 

Poskytovat kvalitní vzdělávací služby pro komplexní rozvoj pracovníků a volených představitelů 
veřejné správy, jakož i sociálních služeb. Vystupovat jako organizace reprezentující nové trendy  
v oblasti rozvoje, modernizace a kvality veřejné správy. 

Lektoři 

Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu externích a interních lektorů  
a konzultantů, jejichž odborný rozvoj patří mezi naše klíčové priority. 

Předmět činnosti 

 vzdělávací služby k rozvoji profesionalizace státní správy, samosprávy, sociálních služeb, 
pracovníků ve školství a dalších cílových skupin veřejného a neziskového sektoru 

 odborné semináře, vzdělávací akce a konference 

 projekty, odborné analýzy 

 zprostředkování zahraničních zkušeností 

Zaměření činnosti 

 příprava na plnění každodenních úkolů veřejné správy: nabídka společnosti pokrývá škálu 
akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti správního práva, obecné a 
specifické legislativy, ekonomiky, financí, hospodaření obcí, řízení a administrativy, manažerských 
a měkkých dovedností, komunikace, apod. 

 příprava na plnění každodenních úkolů sociálních služeb – nabídka akreditovaných  
i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti legislativy, standardů kvality, manažerských, 
měkkých a komunikačních dovedností, transformace sociálních služeb, apod. 

 zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech prostřednictvím 
aplikace moderních metod řízení kvality 

 podpora rozvoje demokracie v ČR 
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Organizační struktura 

Své aktivity zajišťuje společnost z ústředí v Praze a 4 regionálních poboček - Plzeň, Brno, Olomouc, 
Střední Čechy. 

Zaměstnanci 

Pracovníci ústředí společnosti 

 Ing. Jana Voldánová ředitelka       

 Ing. Aneta Pondělíčková asistentka ředitelky a oddělení projektů  

 Ing. Viktor Marek koordinátor projektů   

 Mgr. Michaela Kotěšovská koodinátorka projektů 

 Ing. Július Rajcsányi ekonom a účetní  

 Mgr. Marie Kahounová koordinátorka akreditací  

 Jana Petrová uklízečka na 0,3 úvazku 

 

Pracovníci regionálních poboček 

 Veronika Grusová Střední Čechy  

 Dagmar Neužilová  Střední Čechy  

 Mgr. Dana Gajdošíková Plzeň 

 Jana Havelková Brno (do 31. 5. 2014) 

 Andrea Komárková  Brno (do 31. 5. 2014 na 0,75 úvazku; plný úvazek do 31. 8.) 

 Ing. Kateřina Mozgová Brno (od 1. 9. 2014) 

 Mgr. Jan Návrat Olomouc  

 

K 31. 12. 2014 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 14 pracovníků, průměrný přepočtený počet 
kmenových zaměstnanců za r. 2014 byl 12,4. Jejich průměrný věk byl 43,6 let. 

Členství v organizacích 

 AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých 

 ČAVIVS – Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy 

 ENTO – Evropská síť vzdělávacích organizací pro místní a regionální správu 

 NISPAcee – Síť institucí a škol veřejné správy Střední a Východní Evropy 
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Čeští partneři 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Asociace krajů ČR 

 Sdružení tajemníků měst a obcí ČR 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Ministerstvo financí ČR  

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Zahraniční partneři 

 Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika 

 Civitas Georgica, Gruzie 

 Svaz holandských měst a obcí (VNG) 

Správní rada 

Předseda 

 Ing. Ivan Černý  

 

Členové 

 JUDr. Simeona Zikmundová 

 Ing. Věra Dědková  

 PhDr. Zuzana Jelenová    

 PhDr. Hana Borovičková    

 JUDr. Kateřina Černá    

 Mgr. Zdeněk Brož   

 Ing. Jaroslav Folprecht 

 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. (od 18. 6. 2014) 

Dozorčí rada 

Členové 

 PhDr. Marcela Štiková 

 Ing. Jozef Ďurčanský 

 Ing. Antonín Špaček 
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4. Vzdělávací aktivity 

V průběhu roku 2014 bylo uskutečněno celkem 417 vzdělávacích aktivit, což je o téměř 20 % více než 
v r. 2013.  V nich se proškolilo 6 627 účastníků – zejména zaměstnanců obcí a sociálních služeb.  

Z toho bylo 231 otevřených vzdělávacích kurzů, v rámci kterých bylo vyškoleno 3 830 účastníků.  

Dalších 2 797 účastníků bylo proškoleno v rámci vysoutěžených zakázek a vzdělávacích akcí na zakázku 
konkrétní instituce.  

Úspěšným absolventům našich kurzů bylo vydáno celkem 2 810 osvědčení o absolvování kurzu 
akreditovaného u MV ČR, což je nárůst o 3 % oproti roku 2012, a 2 704 osvědčení o absolvování kurzu 
akreditovaného u MPSV (tj. o 46 % více než v předešlém roce). 

Přehled vzdělávacích akcí a účastníků za jednotlivá pracoviště:  

Pobočka: Počet všech akcí: 
Počet odškolených 

dnů: 
Počet účastníků: 

Brno 65 65 1 203 

Olomouc 59 62 1 018 

Plzeň 43 43 572 

Praha – Střední Čechy 97 97 1 632 

Oddělení projektů 148 169 2 172 

Subdodávky partnerských 
organizací 

5 15 30 

Celkem: 417 451 6 627 

 

*včetně workshopů a odborných setkání v rámci vysoutěžených zakázek 

Do vzdělávacích aktivit se v průběhu roku 2014 zapojilo celkem 85 lektorů. 

Akreditované vzdělávací programy  

V roce 2014 mělo VCVS ČR celkem 273 akreditovaných vzdělávacích programů, a to: 

 165 vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR (v lednu 2014 bylo 139 platných 
akreditací – na konci roku 2014 jsme měli 165 platných akreditací); 

 108 vzdělávacích programů akreditovaných u MPSV  

Z tohoto počtu bylo u MV ČR nově připraveno a akreditováno 32 programů a vzhledem k tomu, že 
v daném roce končilo minimum akreditovaných kurzů, pouze 1 program byl reakreditován.   

U MPSV bylo v r. 2014 akreditováno 55 programů, které všechny vznikaly v souvislosti s poptávkou 
SPOD. Jednalo se o specifická témata zaměřená na legislativu (nový občanský zákoník), popř. 
psychologická témata.   
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Následuje přehled nově akreditovaných kurzů v r. 2014: 

Název vzdělávacího programu u MV ČR - nově akreditovaného v r. 2014 Rozsah Hodin 

Rodinné právo z pohledu nového občanského zákoníku a jiných navazujících práv. předpisů 1 den 6 

Specializované školení pro hrobníky 1 den 6 

Školení pro správce hřbitovů 1 den 6 

Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti 1 den 6 

Novinářská praxe 1 den 6 

Sociálně právní ochrana dětí a nový občanský zákoník 1 den 6 

Etika úředníka 1 den 6 

Etiketa a image úředníka - reprezentace úřadu 1 den 6 

Drogy v dopravě 1 den 6 

Správní řád - propojení teorie a praxe 2 dny 16 

Vedení registrů řidičů a vydávání řidičských průkazů dle zákona č. 361/200Sb. 1 den 6 

Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů 1 den 6 

Povinnosti zaměstnance a vedoucího zaměstnance 1 den 6 

Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy 1 den 6 

Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky 1 den 6 

Stavby a cesty na cizích pozemcích 1 den 6 

Investorsko-inženýrská činnost 1 den 6 

Prevence pro sociální pracovníky 1 den 6 

Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy 1 den 6 

Odpovědnost za škodu v pracovním právu a NOZ 1 den 6 

Alkohol v dopravě 1 den 6 

Vznik, změna a skončení pracovního poměru s ohledem na nový občanský zákoník 1 den 6 

Kronika 21. století 1 den 6 

Mozkový jogging 1 den 6 

Vodní zákon 1 den 6 

Schvalování technické způsobilosti vozidel 1 den 6 

Přestupkové řízení v dopravě v návaznosti na zákon o přestupcích 1 den 6 

Zákon o pozemních komunikacích v praxi 1 den 6 

Katastr nemovitostí a práva k nemovitostem 1 den 6 

Hospodaření a nakládání s majetkem ÚSC 1 den 6 

Aplikace správního řádu ve školství 1 den 6 

Vedení registru vozidel a vydávání dokladů k vozidlům 1 den 6 
 

Název vzdělávacího programu - reakreditovaného u MV ČR v r. 2014 Rozsah Hodin 

Obce a kácení mimolesních dřevin                                                           1 den 6 
 

Název vzdělávacího programu - nově akreditovaného u MPSV v r. 2014 Rozsah Hodin 

Motivace a vedení pracovních týmů 2 dny 16 

Manažerské dovednosti - práce s týmy 3 dny 24 

Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb  15 dnů 120 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1 den 6 

Řízení změn 3 dny 24 

Jak motivovat klienta ke změně 1 den 8 

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy 1 den 6 
Psychohygiena soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách po setkání se smrtí a umíráním 1 den 8 
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Název vzdělávacího programu - nově akreditovaného u MPSV v r. 2014 Rozsah Hodin 

Role facilitátora v případových konferencích 1 den 8 

Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou 1 den 6 

Podpora efektivního rodičovství 1 den 8 

Specifika komunikace s mladistvým klientem 1 den 6 

Identita dítěte v náhradní rodinné péči - úvodní diskurz 1 den 6 

Výcvik v krizové intervenci 2 dny 16 

Sociálně-právní ochrana dětí a nový občanský zákoník 1 den 6 

Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy) 1 den 8 

Motivace klientů ke změně 3 dny 24 

Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí 2 dny 16 

Nový občanský zákoník a rodinné právo 1 den 8 

Facilitace pro sociální pracovníky 6 dní 48 

Potřeby dítěte a jejich naplnění (základní vzdělávací program) 1 den 8 

Možnosti využití prvků rodinné terapie v sociálních službách 2 dny 16 

Jak čelit syndromu vyhoření 2 dny 16 

Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy 1 den 8 

Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách 1 den 8 

Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 1 den 8 

Úvod do mediace 2 dny 16 

Sanace rodiny - vstupní seminář 1 den 8 

Jak vést motivační rozhovor 1 den 8 

Individuální plán ochrany dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - úvod do 
problematiky 

1 den 8 

Jak uspořádat případovou konferenci - praxe v oblasti SPOD 1 den 8 

Orgány sociálně-právní ochrany a správní řád (úvod do problematiky) 1 den 8 

Základy teorie citové vazby v praxi 1 den 8 

Seznámení s dohodou o výkonu pěstounské péče v praxi 1 den 8 

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče 1 den 8 

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace 1 den 8 

Jak pracovat s dítětem týraným a zneužívaným 1 den 8 

Case-management v případech domácího násilí a CAN syndromu 2 dny 16 

Speciální techniky komunikace s dítětem 1 den 8 

Specifika práce s romskou rodinou 1 den 8 

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 1 den 8 

Jak identifikovat oběť domácího násilí 1 den 8 

Násilí v rodinách a co s ním 1 den 8 

Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím 1 den 8 

Náhradní rodinná péče z pohledu rodinných terapeutů 1 den 8 

Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou 1 den 8 

Náhradní rodinná péče a identita dítěte 1 den 8 

Komunikace s mladistvým klientem 1 den 8 

Standardizace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1 den 8 

Ochrana osobních údajů na úseku sociálně právní ochrany dětí 1 den 8  

Mapování životní situace klienta 2 dny  16 

Právní minimum pracovníků domovů pro seniory (vstupní seminář) 1 den 6 

Sociální kuratela pro děti a mládež 2 dny 16 

Znalecké posudky 1 den 8 

Zjišťování názoru dítěte 1 den 8 
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5. Projekty a zakázky 

Benchmarkingová iniciativa 2005 

Benchmarkingová iniciativa 2005 (dále jen BI 2005) je dobrovolné, neformální sdružení obcí  
s rozšířenou působností, s cílem napomáhat zvyšování kvality a efektivnosti fungování úřadů a jimi 
poskytovaných služeb v agendách přenesené i vybraných agend samostatné působnosti 
prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a analýz, sdílení zkušeností a dobrých praxí. 

V r. 2014 bylo členy BI celkem 70 měst; po několika letech se znovu připojila Plzeň.   

V průběhu roku pracovalo v BI celkem 6 paralelních pracovních skupin (PS). Celkem se uskutečnilo 
16 setkání PS, jejichž program byl zaměřen nejen na benchmarkingové porovnávání, práci  
s analýzami, ale i na výměnu zkušeností a hledání dobrých praxí. Dále se uskutečnilo setkání pracovní 
skupiny finančníků (PS F) a 8 setkání minitýmů k verifikaci a aktualizaci metodik: občansko-správních 
agend, územního plánu, živnostenského úřadu, agend školství, několika agend v oblasti životního 
prostředí a agendy pohledávek. 

V r. 2014 členové BI sbírali data a porovnávali se v celkem 57 agendách. Každé členské město BI 
sebralo celkem až 921 dat, z nichž benchmarkingová databázová aplikace počítá 676 poměrových 
ukazatelů. 

Další aktivity BI 2005:  

 3 dvoudenní setkání odborníků ke konkrétním problematikám: Setkání k sociální 
problematice, Setkání finančníků a Setkání personalistů. 

 Celkem 14 analýz výsledků benchmarkingového porovnávání (mj. Profil úřadu, Profil města, 
Analýza finančních agend, Analýza provozních agend, Analýza občansko-správních agend, 
Analýza dopravních agend, Analýza přestupků, atd.)  
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Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje – Rozvoj 
kompetencí lidských zdrojů 

Doba realizace zakázky: červen 2012 – duben 2014 

Předmětem zakázky bylo zajištění 7 vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR, které 
dohromady představovaly 15 jednodenních kurzů.  

V r. 2014 byla zakázka dokončena realizací posledního kurzu pro volené zástupce Jihomoravského 
kraje a vedoucí pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaměřený na prezentační 
dovednosti. Tohoto prakticky a interaktivně zaměřeného semináře se zúčastnilo celkem 7 osob.  

Vzdělávací služby pro město Nová Paka: Školení na míru 

Zakázka byla realizována v rámci projektu OP LZZ "Rozvoj zaměstnanců města Nová Paka“. 

Doba realizace zakázky: duben 2013 – říjen 2014 

Předmětem realizace zakázky bylo zajištění 16 vzdělávacích aktivit pro zaměstnance městského 
úřadu obce s rozšířenou působností Nová Paka a některé zastupitele města. 

V r. 2014 bylo realizováno celkem 13 školících aktivit (17 dní), do nichž se zapojilo 45 zaměstnanců 
MěÚ Nová Paka, kterým bylo celkem vydáno 189 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 
MV ČR.  
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Zajištění vzdělávacích aktivit klíčové aktivity č. 1 – Vzdělávání pro 
pracovníky sociálních odborů obcí Moravskoslezského kraje 
vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí“ 

Zakázka je realizována  v rámci projektu „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.00/A9.00011.  

Doba realizace zakázky: srpen 2014 – červen 2015 

Předmětem realizace zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit  pro pracovníky sociálních odborů obcí 
MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí. 

V r. 2014 byla realizována celkem 31 školící aktivita (celkem 57 dní), do níž se zapojili 184 účastníci, 
kterým bylo vydáno celkem 576 osvědčení o absolvování vzděl. programu akreditovaného MPSV ČR. 

 

Realizace projektových aktivit orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
Ostrava II. 

Zakázka je realizována v rámci projektu „Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících 
na území města Ostravy“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058.  

Doba realizace zakázky: červenec 2014 – květen 2015 

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit určených sociálním pracovníkům orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. Část 1 - Akreditované kurzy, Část 2 – Workshopy. 

V r. 2014 bylo realizováno 7 akreditovaných kurzů (celkem 11 dní), do nichž se zapojilo 48 účastníků, 
kterým bylo celkem vydáno celkem 235 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu MPSV ČR. 
Kromě toho byl uskutečněn workshop „Tvorba standardů kvality SPOD“ (celkem 4 dny), který 
absolvovalo 18 účastníků.  
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Zajištění odborných setkání a workshopů v rámci projektu „Podpora 
péče o ohrožené děti“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00067 

Zadavatelem je Moravskoslezský kraj. V rámci předmětu plnění VCVS ČR zajišťuje vedení a facilitaci 
workshopů, seminářů a odborných setkání, tedy zejména zajištění lektorské činnosti, zpracování 
podkladů a výstupů.  

Doba realizace zakázky: červenec 2014 – červen 2015 

V r. 2014 v rámci této aktivity se uskutečnila 3 dvoudenní odborná setkání (celkem 6 dní) zaměřená 
vždy na 3 cílové skupiny: pracovníky všeobecné sociálně-právní ochrany dítěte (SPOD), kurátory pro 
děti a mládež a pracovníky náhradní rodinné péče. V rámci těchto setkání byly postupně paralelně 
realizovány jednotlivé workshopy tematicky zaměřené na péči o pracovníka, výkon SPOD dle 
specializace dané skupiny a péči o týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.  

Kromě toho byly připraveny a proběhly 3 jednodenní kazuistické semináře, jejichž témata vycházela 
z okruhů a oblastí uvedených výše a z potřeb cílové skupiny.  

V neposlední řadě byla realizována celkem 3 setkání určená členům pracovní skupiny pracovníků 
orgánů SPOD, kteří se zaměřují na oblast ochrany zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí. 

Do vzdělávacích aktivit bylo zapojeno celkem 250 účastníků. 

Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Města Nový Bydžov  
a dalších subjektů 2 

Zakázka je realizována v rámci projektu „MÚ NB - efektivní úřad II“. 

Doba plnění: leden 2013 – červenec 2014 

Předmětem plnění zakázky bylo zajištění 13 vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a zastupitele Města 
Nový Bydžov a spolupracující obce. 

V r. 2014 bylo realizováno celkem 6 školících aktivit (celkem 15 dní), do kterých se zapojilo 86 
účastníků, kterým bylo celkem vydáno celkem 109 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 
MV ČR.  

Ostatní vysoutěžené zakázky a akce na zakázku 

Vzdělávání v akreditovaných kurzech - pro:  

 Arcidiecézní charitu Olomouc: vzdělávání v oblasti řízení organizace + vzdělávání v 
praktických dovednostech pro sociální pracovníky; celkem 25 školicích dnů 

 ANO: úvod do činnosti zastupitelstva; celkem 13 školicích dnů. 

 Statutární město Olomouc: vzdělávání pro pracovníky SPOD magistrátu; celkem 9 školicích 
dnů 

 MěÚ Sokolov: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 7 školicích dnů 

 Magistrát města Chomutov: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 5 školicích dnů 

 Úřad městské části Praha 13: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 4 školicí dny 

 MěÚ Hodonín: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 4 školicí dny 
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 MěÚ Tišnov: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 4 školicí dny 

 MěÚ Pelhřimov: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 3 školicí dny 

 KÚ Plzeňského kraje: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 3 školicí dny 

 MěÚ Havlíčkův Brod: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 3 školicí dny 

 MěÚ Chrudim: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 3 školicí dny 

 MěÚ Třinec: vzdělávání pro pracovníky SPOD; celkem 2 školicí dny 

 Jednodenní vzdělávací kurzy pro: Magistrát města Chomutov (2x), Magistrát města Přerova 
(2x), Magistrát města Kladna, Magistrát města Brna, Magistrát města České Budějovice, 
Magistrát města Liberce, ÚMČ Praha 6, MěÚ Třebíč (2x), MěÚ Písek, MěÚ Benešov, MěÚ 
Most, MěÚ Příbram, o.s. D.R.A.K. (2x), o.s. Český Západ, Diecézní charitu Brno (2x), Charitu 
Zábřeh, Farní charitu Dvůr Králové, DROM Brno, G-centrum Tábor, ZŠ Kokory. 

6. Aktivity zaměstnanců 

 Bc. Kotěšovská úspěšně dokončila dálkové studium na Zlínské univerzitě Tomáše Bati a získala 
titul Mgr.  

 Mgr. Kahounová závěrečnou zkouškou dokončila 48hodinový vzdělávací program Insolvenční 
vzdělávání v rámci projektu Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika.  

 Ing. Voldánová byla v r. 2014 opět členkou poroty celostátního kola soutěže o nejlepší internetové 
stránky měst, obcí a regionů “Zlatý erb".  

7. Účast na konferencích  

 Mgr. Kahounová a V. Grusová se zúčastnili Výroční konference Asociace institucí vzdělávacích 
dospělé.  

 Ing. Voldánová se zúčastnila: 

 Národní konference kvality ve veřejné správě ve dnech 7. – 8. 4. 2014 v Hradci Králové. 

 Konference Internet ve státní správě a samosprávě ve dnech 7. – 8. 4. 2014 v Hradci 
Králové. 

 Výroční konference Sdružení tajemníků měst a obcí ve dnech 11. – 13. 5. 2014 v Praze a 
Podzimního semináře STMOÚ v Přerově 14. – 16. 9. 2014.  
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8. Finanční zpráva 

Finanční rozvaha 

Aktiva 
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Aktiva - pokračování 
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Pasiva 
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Výkaz zisků a ztrát 

Náklady 
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Výnosy 
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Výrok auditora 

 



Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

 

Výroční zpráva 2014                                                                                                                                     Strana 23                                                                                                                              

Výrok auditora - pokračování 
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