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1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 
Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2019 (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 

2019 

 
Průměrný počet 

účastníků na akci 
2018 

HK 54 496 9,2 9,9 

NA 67 520 7,7 8,4 

RK 51 1010 16,1 11,9 

TU 56 546 10 8 

JC 51 434 8,4 9,3 

Celkem 279 3006 10,7 10 
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Nejnavštěvovanější akce v jednotlivých okresech (počet účastníků):  
 
Hradec Králové 

• Zdobení jednoho květu – SŠ vizuální tvorby (26) 

• Chůva, praktický nácvik první pomoci zaměřený na předškolní děti – KUSTOD (23) 
 
Jičín 

• Praktická ukázka diagnostiky a ovládání zemědělské a automobilové techniky - 
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov (108) 

• Studuj, cestuj, pracuj v EU - EURES, Eurocentrum HK a DZS (28) 
 
Rychnov nad Kněžnou 

• Burza knih a časopisů – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou (262) 

• Cesta po Vietnamu – kultura Solnice – Václav Balous (80) 
 
Trutnov 

• Co je práce na černo - Oblastní inspektorát práce pro KHK (44) 

• Občanská poradna - Farní charita Dvůr Králové nad Labem (48) 
 
Náchod 

• Ukázka modelování z mandlové hmoty - Střední škola, Odborná škola a ZŠ Nové 
Město nad Metují (30) 

• Hudební koutek, zpěvem k lepší náladě - Zuzana Meierová Genrtová, DiS., ZUŠ 
Hronov (25) 

 
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 33 subjektů 
• v Jičíně 15 subjektů 
• v Rychnově nad Kněžnou 37 subjektů 
• v Trutnově 25 subjektů 
• v Náchodě 28 subjektů 

 

 

3. Propagace Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 
 
Pro účely TVD bylo vyrobeno 620 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 550 ks těchto informačních materiálů.  
 
Kompletní programy v jednotlivých regionech byly distribuovány v podobě tištěných 
skládaček v celkovém počtu 16 600 kusů. 
 
Všichni organizátoři distribuovali informační letáky a brožury s programem TVD ve svých 
spádových oblastech. 
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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 samostatně zřízením odkazu, 
 

• Portálu Zaměstnaný region www.zamestnanyregion.cz v sekci Akce, 
 

• 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://www.zamestnanyregion.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych
http://www.tydnyvzdelavani.cz/
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V roce 2019 byla poprvé využita i on-line kampaň, kdy byl v termínu 31. 10. 2019 - 14. 11. 
2019 na webu www.idnes.cz, v sekci Kraje, umístěn banner 300x600 s plakátem Týdnů 
vzdělávání dospělých a prolinkem na stránky 
www.tydnyvzdelavani.cz/akce/kralovehradecky-kraj.   
 
Plakát Týdnů vzdělávání dospělých byl rovněž otištěn ve vydání MF Dnes, v regionální 
příloze, vydaném dne 7. 11. 2019. 
 
 
Další formy propagace v jednotlivých okresech – kdo o TVD informoval (výběr): 
 
 

Zdroj Datum 

Infocentrum a web města Jičína Listopad 2019 

Místní zpravodaj Červený Kostelec Říjen, listopad 2019 

Zpravodaj Náchod Říjen, listopad 2019 

Místní zpravodaj Nové Město nad Metují Říjen 2019 

Místní zpravodaj Česká Skalice Říjen 2019 

Radniční list (Trutnov) Říjen 2019 

Zpravodaj Radnice Hradec Králové Říjen, listopad 2019 

Místní zpravodaje v okrese Rychnov nad Kněžnou (Javornické 
listy, Syslojed pro obce Synkov a Slemeno, Zpravodaje 
Častolovice, Solnice, Dobruška, Opočno, Rokytnice v Orlických 
horách, Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Rychnovský 
zpravodaj, Vamberecký zpravodaj)  

Říjen, listopad 2019 

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

• Otevřené zahrady Jičínska z.s. 

• Mateřské centrum Kapička 

• Knihovna Václava Čtvrtka 

• Zaměstnanci ÚP, rodinní příslušníci 

• Školy, školky, neziskové organizace, ostatní úřady, ordinace lékařů, firmy 

• Obchody, Kino Náchod, místní knihovny 

• Reklamní smyčka v čekárnách u lékařů na TV Rychnov 
 
 
 

http://www.idnes.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/akce/kralovehradecky-kraj
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Propagační předměty pro účastníky aktivit TVD 2019: 
 

 Bloky a propisky TVD 
 Letáky, informační materiály 
 TU -  Farní charita Dvůr Králové nad Labem (obilné polštářky, levandulová srdíčka) 
 JC - Chráněná dílna Apropo Jičín (brože, ozdoby na stromeček, knoflíky pro štěstí) 
 HK - Chráněná dílna Daneta (látkové tašky) 
 NA - NONA Nové Město nad Metují (látkové tašky, ručně vyrobená mýdla, křížaly, 

záložky) 
 RK - Pekárna na plechu (celozrnné sušenky), Chráněná dílna Neratov, Kopeček 

Bartošovice v OH (keramické lampy, aromatické podložky pod hrnek) 
 
 

4. Rozpočet Týdne vzdělávání dospělých 2019  
 
 

2019 Aktivita vč. DPH 

Společné: tiskoviny – letáky, plakáty 87 301,50 
 inzerce 19 752,00 
 semináře 15 500,00 

139 360,40 Kč 
propagační předměty – bloky, 

propisky 16 806,90 

Hradec Králové výlep plakátů 24 471,95 
 občerstvení 14 070,00 
 upomínkové předměty 16 000,00 

67 341,95 Kč pronájem prostor 7 200,00  
materiál pro semináře 5 600,00 

Rychnov n. 
Kněžnou 

výlep plakátů 
1 683,00 

 upomínkové předměty 13 890,46 
 občerstvení 2 352,00 

18 914,46 Kč materiál pro semináře 989,00 

Jičín výlep plakátů 2 556,00 
 občerstvení 2 418,22 

14 374,22 Kč upomínkové předměty 9 400,00 

Trutnov výlep plakátů 2 693,18 
 občerstvení 6 639,20 
 upomínkové předměty 6 000,00 

24 332,38 Kč materiál pro semináře 9 000,00 

Náchod občerstvení 4 997,00 
 upomínkové předměty 15 000,00 

26 822,00 Kč materiál pro semináře 6 825,00 

CELKEM  291 145,41 
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5. Závěr  
 
I v roce 2019 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) 
 


