
Název projektu Modely dalšího vzdělávání oblasti zdravotnictví a zdravotně 
sociální péče

Datum realizace 01.01.2007 – 30.04.2008
Příjemce dotace Fakultní nemocnice Hradec Králové
Partneři projektu   gdfgd Diecézní katolická charita Hradec Králové, 

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta Hradec Králové
Výše finanční podpory 2 885 340 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Hlavním smyslem projektu bylo docílit vyšší připravenosti 

zdravotnických pracovníků a pracovníků zdravotně sociálních 
odborů na měnící se potřeby trhu práce, zvýšené požadavky na 
znalosti, vědomost i  a vzdělávání a demografické změny 
v globalizující se Evropě.
Za tímto účelem byl vytvořen modulární systém výuky, který 
obsahuje celkem 5 vzdělávacích modulů: 

- Zdravotně sociální péče a kvalita sociálních služeb,
- Komunikace zdravotnických pracovníků a psychohygiena 

v praxi,
- Dlouhodobá a speciální péče o pacienty,
- Geriatrie a moderní gerontologie,
- Rozvoj a zajištění kvality zdravotnických zařízení.

Stručné zhodnocení Projekt vedl k vytvoření vzdělávacího střediska jako součásti 
Fakultní nemocnice Hradec Králové se zajištěním partnerské 
spolupráce Diecézní katolické charity Hradec Králové a Lékařské 
fakulty Hradec Králové.
Středisko je přiměřeně materiálně vybaveno a disponuje 
kvalifikovaným personálem a praktickým klinickým zázemím. 
Byly vytvořeny moduly výuky a praktického výcviku pro jednotlivé 
činnosti ve zdravotnických a zdravotně-sociálních službách, které 
odpovídají vývoji poptávky a legislativy i moderním trendům 
v poskytování těchto služeb. 
Výukové materiály jsou vytvořeny zejména v elektronické podobě.

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

Po ukončení projektu byly některé moduly připraveny k akreditaci 
u Ministerstva zdravotnictví. 

V současnosti je certifikován kurz „Psychohygiena ve vztahu 
v prevenci syndromu vyhoření a podpoře duševního zdraví“. 
Všechny nově vzniklé moduly jsou průběžně představovány 



a nabízeny na různých konferencích, seminářích a dalších akcí, 
kterých se příjemce účastní. 

Kontakt Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Mgr. Hana Drábková
tel.: 495 834 963, e-mail: drabkova@fnhk.cz

Internetové stránky www.fnhk.cz

Monitorovací ukazatel /FN HK Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

20 154

Počet podpořených organizací 3 3

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

100 696

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

5 5



Název projektu Buďte úspěšnými subdodavateli – informujte se o nárocích 
ekonomicky silných spoluhráčů (BUSINESS)

Datum realizace 01.01.2007 – 29.02.2008
Příjemce dotace Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Partneři projektu Ing. Jan Matuský

RNDr. Miroslava Holanová
Výše finanční podpory 1 769 700 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a pilotně odzkoušet šest 

vzdělávacích modulů, které podstatnou měrou přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků potenciálně 
subdodavatelského charakteru v poptávkových řízeních 
významných firem.

V průběhu realizace projektu byly vytvořeny dva moduly obecného 
charakteru:

 modul Jakost, který se zabývá obecnými otázkami 
managementu jakosti;

 modul Poptávková řízení se věnuje problematice výběru 
dodavatelů z právního hlediska. 

Další čtyři moduly byly věnovány specifické problematice 
subdodávek:

 v automobilovém průmyslu – modul AUTO;
 v elektroprůmyslu – modul ELEKTRO;
 v průmyslu plastů – modul PLASTY;
 - ve stavebnictví – modul STAVEBNICTVÍ.

Stručné zhodnocení Bylo vytvořeno a pilotně ověřeno šest vzdělávacích modulů. Tyto 
moduly jsou přístupné široké veřejnosti na webových stránkách 
Krajské hospodářské k o m o r y  Královéhradeckého kraje 
www.komora-khk.cz v sekci Projekt BUSINESS.
Vzdělávací moduly Jakost a Poptávkové řízení jsou zpracovány ve 
formě e-learningu. 

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

Spolupráce navázaná s významnými firmami bude pokračovat, KHK 
zajistí případnou aktualizaci specializovaných modulů.
Specializované moduly budou nabízeny dalším potenciálním 
zájemcům o vzdělávání v oblasti subdodavatelských aktivit za 
úplatu, přičemž cena bude daná pouze náklady pokrývajícími 
provozní náklady vynaložené na konání semináře a odměnu 
lektora. 
KHK prověří možnosti rozšíření specializovaných modulu o další 
oblasti, které nebyly dosud pokryty a jejichž realizace by byla pro 
region přínosná.

Kontakt Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 521 671

Internetové stránky www.rhkhradec.cz



Monitorovací ukazatel/Komora Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

3 3

Počet podpořených organizací 3 3

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

40 85

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

6 6



Název projektu Vzdělávaní školitelů resuscitace a život zachraňujících úkonů pro 
potřeby sociálních a zdravotnických zařízení, obcí a 
organizovaných shromáždění

Datum realizace 01.01.2007 – 30.06.2008
Příjemce dotace EDUMED, s.r.o.
Partneři projektu –
Výše finanční podpory 1 945 200 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Hlavním cílem projektu bylo v y t v o ř i t  pro potřeby 

Královéhradeckého kraje skupinu školitelů specializujících se na 
oblast resuscitace a život zachraňujících úkonu, kteří budou 
následně vzdělávat ostatní pracovníky sociálních a zdravotnických 
zařízení, místní samosprávy a pořadatele veřejných shromáždění 
tak, aby byli schopni použít tyto znalosti v praxi.

V průběhu realizace 
projektu byly vytvořeny 
sylaby školení, které 
odpovídají nejnovějším 
poznatkům v oblasti 
resuscitační péče 
s přihlédnutím ke 
specifikům konkrétních 
zařízení, situací a s nimi 
souvisejících život 
ohrožujících stavů. 

Zároveň bylo proškoleno přes 200 školitelů resuscitace a život 
zachraňujících úkonů, kteří jsou schopni dále proškolovat 
jednotlivé účastníky školení. 
Školení probíhalo formou dvoudenních intenzivních kurzů 
s poměrem teorie – praxe 50:50 s celkovou časovou dotací 2x10 
hodin.

Stručné zhodnocení Výše uvedené školení absolvovali lidé v nemocnicích, v domovech 
důchodců, v ústavech sociální péče z celého Královéhradeckého 
kraje (Hradec Králové, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr 
Králové nad L., Týniště nad O., Broumov, Náchod, Teplice nad 
Metují, Hostinné, Police nad Metují, Malá Černá aj.). 
Byla umožněna implementace nejnovějších poznatků v oblasti 
resuscitace v mnohých zdravotnických a sociálních zařízeních 
Královéhradeckého kraje. 

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

Po ukončení realizace projektu účastníci školení dále předávají 
získané poznatky v oblasti resuscitace ve svých domovských 
zařízeních i mezi laiky (školy, učitelé, hasiči).

Kontakt Edumed, s. r. o.



Smetanova 91, 550 01 Broumov
Internetové stránky www.edu-med.cz

Monitorovací ukazatel 
/Edumed

Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

200 238

Počet podpořených organizací 1 1

Počet podpořených pracovníků 
– lektorů, metodiků, 
konzultantů a řídících 
pracovníků – v kurzech

200 231

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

1 1



Název projektu Rozvoj vzdělávání síťových specialistů
Datum realizace 01.01.2007 – 30.06.2008
Příjemce dotace Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Partneři projektu –
Výše finanční podpory 2 085 660 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Dotace byla poskytnuta za účelem dalšího rozvoje vzdělávání 

pracovníků v oblastech budování, rozvoje, správy a údržby 
počítačových sítí.  

V průběhu realizace projektu byl vytvořen nový modulární 
vzdělávací program, složený ze 7 na sebe volně navazujících 
vzdělávacích modulů:

 Úvodní modul (Hardware počítačových sítí, 
virtualizace);

 CNA1 (Základy síťových technologií);
 CNA2 (Routování);
 Microsoft Desktop;
 CNA3 (Přepínané sítě);
 CNA4 (WAN technologie);
 Microsoft server. 

Součástí projektu bylo vytvoření obsahové náplně jednotlivých 
vzdělávacích modulů, metodiky výuky a studijních materiálů.

Pro zajištění komunikace mezi účastníky programu a lektory byl 
vytvořen internetový portál (http://esf.spstrutnov.cz).

Stručné zhodnocení Funkčnost celého vzdělávacího programu a jednotlivých 
vzdělávacích modulů byla ověřena v pilotních kurzech, do kterých 
se zapojili odborní pracovníci v oblasti ICT z řad firem, institucí 
i veřejnosti. 
Lektoři kurzů se zúčastňovali dalšího vzdělávání v této oblasti 
formou účasti na odborných seminářích a školeních.
Pro vytvoření vhodného prostředí pro teoretickou výuku i praktická 
cvičení byla stávající laboratoř ICT dovybavena sadou notebooků 
pro účastníky a lektory, potřebnými prostředky k budování 
a údržbě počítačových sítí (Access Point, LAN tester, atd.) a mobilní 
klimatizací. 

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

V následujícím období budou tyto vzdělávací moduly nabízeny 
všem zájemcům cílové skupiny v rámci programů celoživotního 
vzdělávání dospělých a jejich dalšího profesního rozvoje. Nabídka 
vzdělávacích modulů a jejich popis bude dále zveřejňován na 
internetových stránkách projektu.
Vzniklé vzdělávací moduly budou využité rovněž při případných 
navazujících projektech.

Kontakt Střední průmyslová škola
Školní 101, 541 01 Trutnov
Ing. Vladimír Sauer
tel.: 499 814 729, e-mail: sauer@spstrutnov.cz



Internetové stránky http://esf.spstrutnov.cz

Monitorovací ukazatel 
/Trutnov

Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

– 19

Počet podpořených organizací 1 1

Počet podpořených pracovníků 
–lektorů, metodiků, 
konzultantů a řídících 
pracovníků – v kurzech

2 13

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

– 120

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

7 7



Název projektu Vybudování e-elearningového jazykového centra
Datum realizace 01.01.2007 – 30.06.2008
Příjemce dotace Evropské vzdělávací centrum, s. r. o.
Partneři projektu Mgr. Olga Staňková – Cambridge University Press
Výše finanční podpory 2 642 525 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Cílem projektu bylo rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji prostřednictvím vybudováním e-
learningového jazykového centra. V souvislosti se zavedením e-
learningu do výuky jazyků bylo dalším cílem prohloubení kvalifikace 
lektorů žadatele. 

Výše uvedené cíle byly splněny díky úspěšné realizaci následujících 
aktivit: 
1. Internetový e-learningový portál www.anglictinavsem.cz

nefunguje jen jako běžná studijní stránka, ale jako komplexní 
inteligentní systém zajišťující jak studium, tak komunikaci. 
Portál obsahuje 1500 cvičení anglického jazyka (1000 
obecných, 500 profesních).

2. E-learningová knihovna, která se skládá z následujících částí:
- multimediální studovna s trvalou otevírací dobou 

a personální podporou;
- internetová studovna Cambridge a LANGMaster;
- intranetové řešení se 73

multimediálními programy 
dostupnými na všech PC;

- výpůjčková knihovna s 266 CD-
ROM a DVD.

3. Multimediální zázemí v 13 
učebnách.

4. Vyškolení lektorů:
- ECDL,
- Cambridge školení,
- Školení Společný Evropský referenční rámec,
- Školení edukace osob se specifickými potřebami,
- Školení praktického využití e-learningu,
- Školení praktického využití www.anglictinavsem.cz

a knihovny Cambridge a LANGMaster.

5. Úspěšná implementace e-learningu do jazykové výuky.

Část projektu, která byla zaměřena na kurzy a podporu nevidomých 
a slabozrakých byla oceněna EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU 
LABEL 2008.

Stručné zhodnocení Vybudované e-learningové zázemí je na všech úrovních přínosem pro 
lektory a studenty. 
Neméně důležitou součástí je zlepšení možnosti studia jazyků pro 



občany se specifickými vzdělávacími potřebami (slabozrací 
a nevidomí). 

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

Udržitelnost projektu byla plánována již při přípravách a samotné 
realizaci projektu. Z tohoto důvodu je provozování e-learningového 
jazykové centra po ukončení financování soběstačné. 
Portál www.anglictinavsem.cz je nyní provozován na webhostingu 
www.savana.cz, který je kvalitní a finančně přijatelný.

Kontakt Evropské vzdělávací centrum, s. r. o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Ing. Tomáš Morávek
tel.: 775 160 017
e-mail: tomas.moravek@evropskevzdelavacicentrum.cz

Internetové stránky www.anglictinavsem.cz, www.evropskevzdelavacicentrum.cz

Monitorovací ukazatel/EVC Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

26 252

Počet podpořených organizací 2 2

Počet podpořených pracovníků 
–lektorů, metodiků, 
konzultantů a řídících 
pracovníků – v kurzech

106 244

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

– 1 039

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

1 1



Název projektu Podporou modularizací vzdělávacích programů ke zmírnění 
nedostatků kvalifikovaných pracovníků technických profesí 
v Podorlickém regionu

Datum realizace 01.01.2007 – 30.06.2008
Příjemce dotace Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Partneři projektu Univerzita Hradec Králové, 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Výše finanční podpory 2 661 261 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Projekt řešil v relativně krátkém časovém období zmírnění 

nedostatku nových technicky kvalifikovaných absolventů 
organizacemi nejpožadovanějších technických oborů v podorlickém 
mikroregionu.

Modularizací požadovaných vzdělávacích programů pro distanční 
a kombinovanou formu dalšího profesního vzdělávání byli ve 
spolupráci s Regionální hospodářskou komorou připravováni do 
praxe nekvalifikovaní nebo noví zaměstnanci z organizací 
podorlického mikroregionu a ve spolupráci s Úřadem práce 
i nezaměstnaní klienti s cílem zvýšení zaměstnanosti obyvatel 
podporou technického vzdělávání. 

V průběhu projektu bylo vytvořeno 7 nových vzdělávacích 
programů, ke každému programu byl realizován pilotní kurz. 

 Veřejná prezentace společnosti
      u zákazníků
 Tvorba webových stránek, 

obsluha zákazníka
 Grafika a digitální fotografie
 Zpracování zvuku a videa
 Základy algoritmů 

a programovacích jazyků
 Microsoft Word 2007
 Microsoft Windows Vista

Stručné zhodnocení Projekt reagoval na potřebu zaměstnavatelů tvorbou 
modulovaných vzdělávacích programů v technických profesích. Na 
základě požadavků zaměstnavatelů na vzdělávání v oblasti MS 
Office 2007 a operačního systému Windows Vista bylo 
poskytovatelem dotace povoleno zvýšení počtu vzdělávacích 
programů z pěti na sedm. 

Pro realizaci pilotních kurzů byla vybudována nová multimediální 
učebna s potřebným hardwarovým a softwarovým vybavením.

Současně s tvorbou vzdělávacích programů byla prováděna účinná 
publicita a propagace projektu v jednotlivých výrobních 
organizacích, ale i na úřadu práce a u široké veřejnosti. 

Udržitelnost projektu Po skončení podpory projektu se bude projektem nastartovaná 



(pokračování projektu) činnost tvorby nových vzdělávacích modulů a úpravy vytvořených 
dle požadavků a potřeb zaměstnavatelů nadále rozvíjet zejména 
v rámci úzkého kontaktu hlavních zaměstnavatelů podorlického 
mikroregionu s Podorlickým vzdělávacím centrem v Dobrušce.
Zaměstnavatelé, zaměstnanci i ostatní veřejnost bude získávat 
informace o možnostech účasti na těchto školeních zejména 
v rámci porad, besed a seminářů, které organizuje a řídí Krajská 
hospodářská komora Královéhradeckého kraje, dále pak 
informačním systémem úřadu práce a publicitou řízenou 
marketingem Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra v 
Dobrušce.

Kontakt Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Pulická 695, 518 01 Dobruška
Ing. Vladimír Voborník
tel.: 491 618 931, 605 210 021
e-mail: info@stredniskola.dobruska.cz

Internetové stránky www.sspvc.cz

Monitorovací 
ukazatel/Modularizace

Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

– 6

Počet podpořených organizací 3 3

Počet podpořených pracovníků 
–lektorů, metodiků, 
konzultantů a řídících 
pracovníků – v kurzech

– 6

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

68 69

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

7 7



Název projektu Usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání na venkově
Datum realizace 01.01.2007 – 30.11.2007
Příjemce dotace Akademie J. A. Komenského oblast Jičín
Partneři projektu Svazek obcí Mariánská zahrada

Oblastní hospodářská komora Jičín
Výše finanční podpory 1 283 560 Kč
Cíle projektu a jeho výstupy Cílem projektu bylo vytvořit nové vzdělávací programy, které 

budou sloužit k rozšíření kvalifikace obyvatel jičínského regionu 
a k podpoře podnikatelských aktivit.
Za dílčí cíl si příjemce dotace kladl ulehčit obyvatelům venkova 
přístup ke vzdělávání bez nutnosti dojíždění do města.   

Na základě stanovených cílů byly vytvořeny 2 nové vzdělávací 
moduly, které jsou zaměřeny na turistický ruch: 
 Podmínky pro podnikání v cestovním ruchu (CR),
 Využití geografického informačního systému v podnikatelské 

praxi (GIS). 

Dále vznikla mobilní učebna, díky které se zvýšila dosažitelnost 
vzdělání pro občany v obcích. Ti ho měli dostupné přímo v místě 
jejich bydliště a v časech, které si sami zvolili. 

Stručné zhodnocení V kurzech se zřetelně projevily výhody mobilní učebny s možností 
přímého napojení na internet. Pro tuto učebnu bylo nakoupeno 
vybavení sestávající z 10 notebooků pro posluchače a 1 pro lektora 
a příslušného programového vybavení – MS Windows a MS Office 
Professional.
Kurz „Podmínky pro podnikání v cestovním ruchu“ je již 
akreditovaný. 

Udržitelnost projektu 
(pokračování projektu)

Po skončení projektu se tyto kurzy včetně mobilní učebny dále 
nabízejí zájemcům o vzdělávání. 
Kurz GIS se uskutečnil v celé šíři 1x - v obci Slatiny. Jeho jednotlivé 
části však byly přednášeny v kurzech základů výpočetní techniky, 
které probíhali ve 14 obcích jičínského regionu a zúčastnilo se jich 
198 účastníků.
Rovněž modul CR je členěn seminárně. Partner Svazek obcí 
Mariánská zahrada získal na toto vzdělávání finanční prostředky 
z Programu rozvoje venkova. Z tohoto důvodu byly tyto kurzy 
bezplatné. 

Pro rok 2009 získala Akademie J. A. Komenského finanční 
prostředky jako subdodavatel v projektu Vzděláváním k rozvoji 
venkova, kde je mimo jiné vzdělávání počítáno ze semináři z CR 
a GIS.

Kontakt Akademie J. A. Komenského oblast Jičín
Havlíčkova 177, 506 01 Jičín



tel.: 493 532 505, e-mail: ajak@jicinet.cz
Internetové stránky www.jicinet.cz/ajak

Monitorovací ukazatel/Jičín Plánovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet podpořených osob 
poskytující služby nebo 
podporující poskytování služeb

– 9

Počet podpořených organizací 3 3

Počet podpořených pracovníků 
–lektorů, metodiků, 
konzultantů a řídících 
pracovníků – v kurzech

– 8

Počet proškolených osob 
v pilotním ověřování 
podpořených vzdělávacích 
programů

– 34

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
vzdělávacích programů

2 2




