
 

 

 

INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA 
 státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra ČR za účelem zajišťování vzdělávání 

zaměstnanců a úředníků ve veřejné správě  

 zajišťuje zejména:  

 vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (obcí, krajů a hlavního města Prahy) podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

 vzdělávání zaměstnanců státní správy v souladu s „Pravidly vzdělávání zaměstnanců 

ve správních úřadech“ stanovených usnesením vlády ČR 

 vzdělávání v eGovernmentových dovednostech a zajišťování zkoušek z autorizované 

konverze dokumentů 

 vzdělávání členů zastupitelstev územních samosprávných celků   

 jediná instituce v ČR, která je ze zákona oprávněna ověřovat zvláštní odbornou způsobilost úředníků 

územních samosprávných celků (formou zkoušky) 

 snaží se být moderním, spolehlivým, seriózním a otevřeným partnerem úřadům, jejich 

zaměstnancům, dalším institucím i občanům, partnerem garantujícím odbornost, profesionalitu 

a kvalitu  

 vzdělávání nabízí v prezenční, distanční i kombinované formě 
 disponuje několika učebnami ve svém sídle v Praze 1 a vlastním vzdělávacím střediskem v Benešově 
 na objednávku realizuje vzdělávací akce také v sídle klienta (kurzy připravené „na míru“ 

konkrétnímu zákazníkovi – podle jeho přání a požadavků) 

 ke svým vzdělávacím aktivitám vydává vlastní skripta zaměřená na teoretické i praktické aspekty 

státní správy a územní samosprávy 

 

VÍCE INFORMACÍ O INSTITUTU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA                                                                               

A KONTAKTY NA JEHO ZAMĚSTNANCE NAJDETE NA WEBU www.institutpraha.cz 

 

 

http://www.institutpraha.cz/


 
 

 

NABÍDKA SLUŽEB 

VZDĚLÁVACÍHO 

STŘEDISKA BENEŠOV 
 

 kongresový komplex 

 nabízí možnost realizace školení a kongresů, ubytování a stravování  

 vzhledem ke své poloze v blízkosti státního zámku Konopiště a nedaleko od malebného údolí řeky 

Sázavy je ideálním místem pro aktivní trávení volného času či dovolené 
 

prostory pro vzdělávací akce a konference: 

 

 kongresový sál pro 200 posluchačů 

 11 učeben s různou kapacitou (od 15 do 100 osob) 

 2 počítačové učebny (10 a 25 počítačů) 

 2 salonky 

 celková kapacita těchto prostor: 300 osob  

 všechny učebny jsou vybaveny moderní didaktickou                    

 technikou a klimatizací  

ubytování:   
 

 celková kapacita ubytovacích prostor: 200 lůžek 

 dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, 4 apartmány s luxusním vybavením, 2 bezbariérové pokoje 

pro tělesně postižené 

 pokoje jsou vybaveny připojením na satelitní televizi, rádiem a vlastním sociálním zařízením 

 na každém patře společná kuchyňka 
 

stravování: 
 

 vlastní kuchyně s jídelnou zajišťující plnou penzi  

 bufet s nabídkou drobného občerstvení 

 možnost venkovního grilování  
 

další nabídka: 

 Wi-Fi v celém objektu zdarma  

 multifunkční sportovní hřiště 

 možnost parkování zdarma 


