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1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 
Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2018 (dále jen TVD) v Královéhradeckém kraji bylo 
seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu 
učení, nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji a aktivně zapojit 
zaměstnavatele.  

 
Letošní rok byla akce pojata více prožitkově a interaktivně - důraz byl kladen převážně na 
tvořivost, kreativitu, praktické ukázky, další vzdělávání a poznání sám sebe. 

Zadavatelem akce byl Královéhradecký kraj, organizačně TVD v Královéhradeckém kraji 
zajistil Úřad práce ČR, resp. krajská pobočka v Hradci Králové a kontaktní pracoviště  
v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Aktivně se opět zapojila Asociace 
institucí vzdělávání dospělých ČR, pod jejíž záštitou se Týdny vzdělávání dospělých v České 
republice pořádají a která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.  

 
 

2. Přehled a vyhodnocení aktivit realizovaných v rámci TVD 

 Ukázkové hodiny 
 Semináře, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky a prezentace  
 Dny otevřených dveří 
 Prezentace firem 
 Poradenství 

 
 

2.1  Ukázkové hodiny, semináře, přednášky a další akce v číslech: 
 

Okres 
Počet akcí 

TVD 
Počet účastníků 

celkem 

Průměrný počet 
účastníků na akci 

2018 

 
Průměrný počet 

účastníků na akci 
2017 

HK 54 534 9,9 9,9 

NA 69 577 8,4 7,2 

RK 54 872 16,2 11,9 

TU 67 548 8,2 12 

JC 60 505 8,4 9,3 

Celkem 304 3036 10 10 
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Nejnavštěvovanější akce v jednotlivých okresech (počet účastníků):  
 
Hradec Králové 

 Skrze sebepřijetí k harmonii (29) 

 Na prevenci není nikdy brzy ani pozdě (26) 

 Harmonizační cvičení (25) 

 Pohled na vesmír dříve a nyní (23) 
 
Jičín 

 Ukázka masné výroby (165) 

 Otevřené zahrady Jičínska (46) 

 Aktivity K-klubu (28) 

 Mateřské centrum Kapička (27) 

 Studuj, cestuj, pracuj v EU (27) 
 
Rychnov nad Kněžnou 

 Burza knih a časopisů (125) 

 Gruzie na kolech (48) 

 Kvasový chléb a vánočka (45) 

 Káva – pražíme si sami (44) 
 
Trutnov 

 Jak do důchodu (61) 

 Zkušenosti z kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání (30) 

 Základní přehled daňových povinností vůči finanční správě při zahájení podnikání 
(28) 

 Uplatnění u soukromých bezpečnostních služeb (25) 
 
Náchod 

 Variace lívanců (64) 

 Aby odpad dobře dopad (61) 

 Hudební koutek (32) 

 Městský útulek Broumov – hledáme nové domovy (31) 

 
2.2  Prezentace v prostorách úřadů práce v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, 

Rychnově nad Kněžnou, Trutnově 
 

V průběhu Týdne vzdělávání dospělých prezentovali zájemci z řad poskytovatelů vzdělávání 
dospělých svou činnost v prostorách jednotlivých pracovišť úřadu práce. Této možnosti 
využilo:  
 

 v Hradci Králové 29 subjektů, 
 v Jičíně 18 subjektů,  
 v Rychnově nad Kněžnou 32 subjektů, 
 v Trutnově 32 subjektů, 
 v Náchodě 28 subjektů. 
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3. Propagace Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 

 
 
Pro účely TVD bylo vyrobeno 510 ks barevných plakátů formátu A2 (regionálně specifické, 
pro spádové území okresů). 
 
TVD byl opět propagován také prostřednictvím barevných informačních letáků velikosti 
A4. Propagaci prostřednictvím tohoto typu informačních materiálů využily všechny regiony 
(Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jičín). Za tímto účelem bylo 
vyrobeno 800 ks těchto informačních materiálů.  
 
Kompletní programy v jednotlivých regionech byly distribuovány v podobě tištěných 
skládaček v celkovém počtu 14 800 kusů. 
 
Všichni organizátoři distribuovali informační letáky a brožury s programem TVD ve svých 
spádových oblastech. 
 
Informace o Týdnu vzdělávání dospělých byly zveřejněny na následujících webových 
stránkách: 
 

 Královéhradeckého kraje: www.kr-kralovehradecky.cz, kde mohli zájemci o TVD nalézt 
potřebné informace v sekci Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, 

 

 portálu Úřadu práce ČR, resp. krajské pobočky v Hradci Králové 
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych  

 

 a  http://www.tydnyvzdelavani.cz/, spravovaném Asociací institucí vzdělávání 
dospělých ČR, o. s. (informace dostupné v archivu akcí) 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych
http://www.tydnyvzdelavani.cz/
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Pozvánka a informace včetně plakátů a letáků byla rozeslána elektronicky členům  
Komise rady Královéhradeckého kraje pro seniory.  
 
Zároveň ve stejném rozsahu odešel e-mail na všechny obce Královéhradeckého kraje.  
 
 
Další formy propagace v jednotlivých okresech – kdo o TVD informoval (výběr): 
 

Zdroj Datum 

Radnice Hradec Králové   
Hradečák Hradec Králové Listopad 2018 

Zpravodaje okolních měst a obcí Rychnova 
n/K: Javornické listy, zpravodaj Častolovice, 
Solnice, SYSLOJED, Dobruška, Kostelec 
n.O., Týniště n.O., Opočenské noviny, 
Horský kurýr, zpravodaj Rychnov city, 
Vamberecký zpravodaj Říjen – listopad 2018 

www.mujicin.cz  

Červenokostelecký zpravodaj  Říjen – listopad 2018 

Polický zpravodaj Říjen – listopad 2018 

Náchodský zpravodaj Říjen – listopad 2018 

Broumovský zpravodaj Říjen – listopad 2018 

Jaroměřský zpravodaj Říjen – listopad 2018 

Informační panel na autobusovém nádraží 
v Novém Městě n. Metují Říjen – listopad 2018 

Facebook – Bistro Pecka, Bavte se 
pohybem, Rozesmáté děcko + na osobních 
profilech pracovníků ÚP Říjen – listopad 2018 

Letáky rozmístěné např. v infocentru 
Náchod, Červ. Kostelec, v nemocnici 
v Náchodě, v obchodech, lékárnách, 
kavárnách apod. Říjen – listopad 2018 

 
 
Své aktivity a zapojení do TVD aktivně propagovaly i jednotlivé zapojené subjekty, 
např.:  

 Centrum ORION, z.s. 

 Sdružení SPLAV, z.s. 

 Zažij si to, z.s. 

 CIPTU (Centrum inovací a služeb pro podnikatele Trutnov) 

 Wendeva s.r.o. 

 Pettmel design 

 Radniční listy Trutnov (říjnové vydání) 

 Centrum andragogiky, s.r.o. 
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 www.jogahk.cz 

 Rozesmáté děcko 

 Bistro Pecka 

 Bavte se pohybem 

 Městské gymnázium a SOŠ Úpice 
 
 
Propagační předměty pro účastníky aktivit TVD 2018: 

 Bloky a propisky TVD 
 Letáky, informační materiály 
 TU - pobočka Oranžová kavárna Trutnov - Voskové obrázky s příběhem od 

handicapovaných klientů Barevných domků v Hajnicích  
 JC - Život bez bariér, z.ú. – keramické zboží, papírové záložky 
 HK - Daneta, s.r.o. – látkové tašky + Lemac marketing – samolepky loga TVD 
 NA - Dárková taštička vyrobená klienty ze Stacionáře NONA – v taštičce: podtácek, 

ručně vyrobené mýdlo, dřevěný knoflík na kolíčku, šité látkové vycpané srdce 
k zavěšení 
 

 

4. Rozpočet Týdne vzdělávání dospělých 2018  
 

2018 Aktivita vč. DPH 

Společné: tiskoviny – letáky, plakáty 72902,5 

114 382,50     propagační předměty – bloky, propisky 41480 

Hradec Králové výlep plakátů 3993 

45 403 Kč občerstvení 11 610 

  upomínkové předměty 11 000 

                                  lektor                   10 000     

  materiál pro semináře 8800 

Rychnov n. Kněžnou výlep plakátů 2400 

16 902 Kč upomínkové předměty 11720 

 
občerstvení 1793 

                                  materiál pro semináře 989 

Jičín výlep plakátů 2556 

12 707 Kč občerstvení 2714 

  upomínkové předměty 6800 

                                  materiál pro semináře 637 

Trutnov výlep plakátů 2840 

21 839 Kč občerstvení 5999 

  upomínkové předměty 9500 

                                  materiál pro semináře 3500 

Náchod            občerstvení 3997 

16 997 Kč upomínkové předměty 10000 

 
materiál pro semináře 2000 

                                  pronájem prostor 1000 

CELKEM              228 230,50     
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5. Závěr  
 
I v roce 2018 byli do TVD aktivně zapojeni zaměstnavatelé, a to prostřednictvím nabídky dnů 
otevřených dveří a prezentací své činnosti. 
 
Z průběhu realizace vyplývají k případným dalším ročníkům následující doporučení: 
 

 možnost posílit propagaci akce i v jiných lokálních médiích př. rozhlas 
 více využít placené plakátovací plochy 
 opět se osvědčila spolupráce s chráněnými dílnami – pokračovat v jejich zapojení i 

v dalších ročnících 
 opět se osvědčila spolupráce s UHK – při realizaci TVD v HK pomáhali studenti 

s organizací a přípravou, i nadále budeme ve spolupráci pokračovat 
 upravit plakáty A2 – s přibývajícím počtem aktivit nejde text přečíst (ponechat pouze 

nadpisy akcí) 
 


