Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu
Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho
výstupy

Vzdělávací program „Chov koní a testace“
01.09.2006 – 30.04.2008
Svaz soukromých chovatelů koní, o. s.
2 885 340 Kč
Záměrem projektu bylo vytvořit takový vzdělávací program, který by
umožňoval jak absolventům zemědělských škol, tak i pracovníkům bez
odborného vzdělání a s více než roční praxí dosáhnout v sektoru koní potřebné specializace v rámci rekvalifikačního kurzu.
V průběhu realizace projektu byla provedena:
analýza cílových skupin a jejich vzdělávacích potřeb;
manuál způsobilosti školícího centra;
školící centrum;
učební osnovy;
didaktické pomůcky formou tištěných skript z oblastí – Fyziologie
zátěže, výcviku a tréninku koní, Organizace chovu koní, Plemena
a užitkové typy koní, Péče o kopyta, korektury a obecné základy podkování, Posuzování koní, Plemenitba koní, Praktický pohled na trénink
dostihového koně, Praktický výcvik a trénink sportovního koně, Základy veterinární péče, Etologie, Ekonomika chovu koní;
e-learningová podoba vzdělávacího programu s několika stupni obtížnosti.

Stručné zhodnocení

Projekt reagoval na potřebu zvyšování znalostí a dovedností spojených
s chovem a užitím koní v Královéhradeckém kraji, a to zejména s výkonem
povolání v pracovních pozicích "chovatel koní", "ošetřovatel koní", "jezdec pro testaci koní". Zároveň také plně reflektoval narůstající potřeby
zejména v agroturistice (nové jízdárny a rozšiřování služeb), i postupný
nárůst počtu koní v ČR, zejména rozšiřování malých provozů a ustájení
i pro jednotlivé osoby na území kraje.
V současné době je již vzdělávací program akreditován Ministerstvem

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)

Kontakt

Internetové stránky

školství, mládeže a tělovýchovy a slouží jako kurz rekvalifikační, který je
modulární a umožňuje jak získání základních znalostí a dovedností, tak
i prohloubení znalostí a dovedností pro výkon ve vybraných pozicích.
Vzdělávací program bude nabízen zájemcům o vzdělávání a rekvalifikaci na
bázi standardního kurzu poskytovaného jako součást nabídky dalšího profesního vzdělávání.
Se zahájením školení osob se počítá začátkem roku 2009. Výuka bude probíhat kombinovanou formou, která počítá se samostudiem frekventantů
s účastí na přednáškách a workshopech, jež budou dále specifikovány
z pohledu místa a prostoru vůči probíranému tématu.
Svaz soukromých chovatelů koní – SSCHK
Šlechtitelský chov Měník 1, 503 64 Měník
Ing. Marek Toušek
tel.: 261 262 280, email: info@utrin.cz
www.sschk.regio.cz, www.chov-koni.cz

Monitorovací ukazatel/Koně

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

20

44

Počet podpořených organizací

1

1

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

14

14

Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích
programů

3

3

Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích
produktů

6

14

Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu
Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho výstupy

Klíč k úspěchu I
1. 9. 2006 – 31. 8. 2007
OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, o.s.
1 264 895 Kč
Projekt se zaměřil na další profesní vzdělávání zejména lektorů
a konzultantů, řídících pracovníků menších firem, neziskových organizací, vzdělávacích center a institucí, pro odborné pracovníky
státní správy a obcí.
Za účelem vyjasnění konkrétních potřeb trhu byla na počátku realizace projektu provedena podrobná analýza trhu.
V rámci projekty bylo vytvořeno celkem:
 5 nových vzdělávacích kurzů:






Úspěšná reklama a propagace
Základy komunikačních dovedností
Webové stránky – vizitka Vaší organizace
Připravujeme veřejnou akci
Manažer marketingu

 2 nové vzdělávací semináře:
 Podvojné účetnictví podnikatelů
 Jednoduché účetnictví pro neziskové organizace
Stručné zhodnocení

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)
Kontakt

Internetové stránky

Projekt byl realizován plně v souladu s žádostí a plánovanými cíly.
Všechny nově vzniklé vzdělávací kurzy a semináře byly pilotně odzkoušeny. Účastníci byli s konkrétními moduly kurzů a seminářů
spokojeni a zároveň projevili zájem o pokračování.
Nákupem 7 nových počítačů si příjemce dovybavil PC učebnu, kterou využíval po celou dobu k realizaci vzdělávacích kurzů.
Příjemci se podařilo akreditovat kurz „Manažer marketingu“.
Všechny kurzy, které nově vznikly v rámci tohoto projektu, jsou ve
stálé nabídce společnosti.
OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, o. s.
Staré náměstí 46, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Jitka Bartošová
tel.: 494 534 930, email: info@oko-centrum.cz
www.oko-centrum.cz

Monitorovací ukazatel/OKO

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

-

5

Počet podpořených organizací

1

1

Počet proškolených osob
v pilotním ověřování podpořených
vzdělávacích programů

-

111

Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích
programů

7

7

Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu
Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho výstupy

Stručné zhodnocení

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)
Kontakt

Internetové stránky

Monitorovací ukazatel/Sun
School

Další vzdělávání lektorů jazykové školy
01.09.2006 – 29.02.2008
Vladimír Šanovec – SUN School
828 600 Kč
Za cíl tohoto projektu bylo považováno zvýšení
odborné úrovně jazykové školy jak po stránce
jazykové tak i didaktické, psychologické a osobní.
Pro cílovou skupinu (lektoři jazykové školy) byly
vybrány vhodné kurzy v zahraničí v délce dvou
týdnů, během nichž probíhala intenzivní výuka
daného jazyka se zaměřením na další profesní
vzdělávání pro dospělé.
Lektoři navštívili např. Anglii, Německo či Francii.
Celkem 11 lektorů absolvovalo jazykové kurzy
v zahraničí zaměřené na zvýšení jejich lektorské
a jazykové úrovně. Zároveň se také zvýšilo jejich
povědomí o kultuře navštívené země.
Získané poznatky a zkušenosti lektoři dále předávají při výuce cizích jazyků v jazykové škole.
Vladimír Šanovec – Sun School
Náchodská 640, 549 01 Nové Město nad Metují
Mgr. Vladimír Šanovec
tel.: 491 490 373, email: info@sunschool.cz
www.sunschool.cz

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

11

15

Počet podpořených organizací

1

1

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

11

11

Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu
Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho výstupy

Vzdělávací programy pro poskytovatele poznávací a zážitkové
turistiky (terénní průvodce apod.)
1. 9. 2006 – 30. 6. 2008
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
2 513 400 Kč
Hlavní myšlenkou celého projektu bylo, zda a jak lze skloubit
ochranu přírodních a kulturních hodnot turisticky atraktivních oblastí s jejich využitím pro cestovní ruch, rekreaci a turistiku. Projekt
vycházel z představy „měkkého“ cestovního ruchu a rekreace (tj.
k přírodním a kulturním hodnotám citlivého, šetrného, udržitelného rozvoje – takového, který místní hodnoty využívá, ale zároveň
zachovává a nenarušuje).
Příjemce dotace se při realizaci projektu zaměřil na poskytovatele
poznávací a zážitkové turistiky-terénní průvodce v udržitelné turistice, pro které vytvořil:


komplexní vzdělávací kurz.

Tento kurz je zaměřen především na
znalost území, chápání významu udržitelného využívání přírodních a kulturních hodnot, ovládání nejrůznějších
metod komunikace a práce s lidmi
či praktické zvládání pohybu v terénu,
bezpečnost a první pomoc. Pilotně ho
odzkoušelo 19 účastníků.
Dalším důležitým výstupem celého projektu bylo vytvoření závěrečné publikace v podobě školicího manuálu:


Stručné zhodnocení

Jak připravit kurz pro terénní průvodce v udržitelné turistice.

Vznikl komplexní vzdělávací kurz, který obsahuje 4 moduly se stěžejními tématy – Pohyb v terénu, První pomoc a zdravověda, Nácvik komunikačních technik potřebných pro úspěšnou prezentaci
a jednání, Specifika průvodcovské činnosti v zimním terénu.
Jednoznačným přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení a rozšíření
lektorských znalostí a dovedností o nové metody práce a nová té-

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)

Kontakt

Internetové stránky

Monitorovací ukazatel/Rýchory

mata, rozšíření jejich uplatnění o nové pole působnosti a zvýšení
poptávky po jejich činnosti.
Díky získané zkušenosti se středisku naskytuje možnost budoucí
akreditace vzdělávacího kurzu u MŠMT, čímž by atraktivnost nabízených služeb ještě zvýšilo.
Vytvořením nového typu vzdělávacího kurzu rozšířilo středisko
SEVER svoji nabídku služeb. Produkty vytvořené v rámci projektu
budou využívány jednak samotným předkladatelem pro školení
vlastních interních i externích lektorů a pro pořádání dalších seminářů č i kurzů, jednak budou k dispozici dalším vzdělávacím
a poradenským institucím.
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Malá ulička 127, 542 26 Horní Maršov
Dita Gollová
tel.: 739 454 755, email: sever-adm@ekologickavychova.cz
www.sever.ekologickavychova.cz

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

5

21

Počet podpořených organizací

1

1

Počet proškolených osob
v pilotním ověřování podpořených
vzdělávacích programů

-

19

Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích
programů

1

1

Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu

Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho výstupy

Stručné zhodnocení

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)

Kontakt

Vzdělávání lektorů v oblasti nových technologií a řídících systémů
ve strojírenství a elektrotechnice
01.09.2006 – 30.06.2008
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Hradební 1029
Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad
Metují, Školní 1377
2 386 800 Kč
Projekt se zaměřil na vyškolení lektorů z řad kvalifikovaných pracovníků firem a odborných učitelů na území Královéhradeckého
kraje v oblasti řízení a programování CNC strojů v různých používaných systémech CAM a konstruování v užívaných systémech CAD.
Dále byl zaměřen na programování domovních systémů, zpracování
a zprovozňování domovních instalací v systémech inteligentního
řízení budov.
Výsledkem téměř dvouletého projektu je zorganizování
24 vzdělávacích kurzů, ve kterých bylo proškoleno 173 lektorů,
konzultantů, učitelů, nebo metodických a řídících pracovníků.
Realizované kurzy:
 SOLID CAM
 HEIDENHEIM
 AutoCAD 2004
 Solid WORKS
 Xcomfort - práce
s moduly systému
 RF systém Xcomfort
 NIKOBUS systém
 FG-PROFIL a návrhový systém PAVOUK
 EASY Relé
Průběh celé realizace projektu ovlivnily problémy s nezájmem lektorů o některé kurzy. Z tohoto důvodu musela být provedena úprava jednotlivých aktivit projektu, na základě stávající poptávky
v oblasti CNC řídících systémů. I přesto však byly hodnoty monitorovacích ukazatelů naplněny.
V rámci projektu také vzniklo školicí středisko, které je vybaveno
zařízením pro zkvalitnění výuky např. demonstrační kufříky, řídící
a programovací jednotky, zobrazovací moduly apod.
Samotní lektoři požadují další kurzy, které by rozšířily a prohloubily
jejich vědomosti a dovednosti. Již je připravena obsahová náplň
nových kurzů, na které bude vypracován nový projekt v rámci ESF.
Vzdělávací kurz „SOLID CAM“ je využíván také pro rekvalifikační
výuku pro Úřady práce a v rámci operačních programů.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
Bc. Josef Kopecký,

Internetové stránky

tel.: 495 513 391, email: kopecky@hradebni.cz
www.hradebni.cz

Monitorovací ukazatel/Hradební

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

160

187

4

4

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

160

187

Počet účastníků kurzů – poskytovatelů služeb s komponentou informačních technologií

65

84

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb
Počet podpořených organizací

Název projektu

Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělání
v Královéhradeckém kraji
Datum realizace
01.09.2006 – 30.06.2008
Příjemce dotace
Univerzita Hradec Králové
Partneři projektu
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Národní vzdělávací fond
Výše finanční podpory
5 068 628 Kč
Cíle projektu a jeho Globálním cílem projektu bylo zvýšit dostupnost a kvalitu informací
výstupy
v oblastech nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání (DPV)
v Královéhradeckém kraji.
Projekt byl zaměřen na aplikaci metodik pro prognózování potřeb trhu
práce a bilancování kvalifikačního potenciálu regionu. Zároveň podporoval spolupráci podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů.
V rámci projektu byla vytvořena:
 metodika na analýzu nabídky a poptávky po dalším profesním
vzdělávání i samotná analýza;
 databáze poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání
v Královéhradeckém kraji;
 webový portál s redakčním systémem, který slouží nejen pro interpretaci výsledků, ale i k sdílení informací o dalším profesním
vzdělávání a k prezentaci nabídek dalšího vzdělávání pro vzdělávací organizace v Královéhradeckém kraji;
 publikace „Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním
vzdělání v Královéhradeckém kraji“, která obsahuje popis metodiky na analýzu nabídky a poptávky po DPV a kompletní analýzu,
realizovanou dle této metodiky;
 publikace „Základní charakteristiky dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ obsahující stručný a přehledný popis stavu DPV v KHK.

Stručné zhodnocení

Projekt přinesl základní přehled o současných a výhledových požadavcích
podniků na vzdělávání. Tyto požadavky se týkají nejen obsahu vzdělávání,

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)

Kontakt

Internetové stránky

ale také časové dotace, místní dostupnosti, ceny apod. Zpracování požadavků slouží jako podklad vzdělávacím agenturám pro přípravu jejich nabídky.
Výstupy projektu včetně obou publikací jsou volně přístupné na portálu
www.regioprofese.cz.
Udržitelnost se týká pouze jednoho výstupu projektu a tím je webový
portál, který bude plnit svoji funkci pouze za předpokladu, že bude obsahovat aktuální data.
Institut dalšího vzdělávání UHK hodlá portál udržovat a do budoucna plánuje rozšíření jeho funkcí.
Univerzita Hradec Králové, Institut dalšího vzdělávání
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tel.: 493 331 213, idv@uhk.cz
www.regioprofese.cz

Monitorovací ukazatel/Profese

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

-

40

Počet podpořených organizací

3

3

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

6

12

Název projektu
Datum realizace
Příjemce dotace
Partneři projektu
Výše finanční podpory
Cíle projektu a jeho výstupy

5M PROFI-MEN – Pět vzdělávacích modulů pro pokrytí nejslabších
oblastí profesní přípravy v Královéhradeckém kraji.
01.09.2006 – 29.02.2008
PROFI-MEN, v. o. s.
Dr. Karel Volenec – ELLA – CS
2 060 948 Kč
Po předběžné analýze a dlouhodobé znalosti potřeb firem v regionu bylo stanoveno pět oblastí vzdělávání, ve kterých chybí kvalitní
dodavatel tohoto typu vzdělávání a připravenost pracovníků
k výkonu činností není na potřebné úrovni.
Cílem přípravy vzdělávacích modulů bylo zvýšit efektivitu práce,
efektivní komunikaci, zkvalitnit lidské zdroje firem a vytvořit podmínky pro úspěšné zvládnutí odborných a řídících úkolů.
Projekt zahrnoval vývoj 5 vzdělávacích programů s následující tématikou:
 Projektové řízení;
 Procesní řízení;
 Tvorba systémů pravidelného hodnocení zaměstnanců;
 Vzdělávání vedoucích první řídící linie a mistrů;
 Interpersonální komunikace s bližší orientací na rozvoj firemní kultury a efektivní komunikaci ve firmě.
Nově vzniklé vzdělávací programy byly odzkoušeny ve dvou bězích
pilotních kurzů.

Stručné zhodnocení

Udržitelnost projektu
(pokračování projektu)
Kontakt

Projekt posílil znalostní potenciál zaměstnanců v regionu, neboť se
jedná o základní oblasti činností – řízení lidí, komunikace, hodnocení pracovního výkonu, řízení procesů a řízení projektů.
Všechny vzdělávací moduly byly tematicky připraveny dle požadavků současné doby a jako podpora specialistů pro optimální zvládnutí pracovních úkolů.
Všechny vzdělávací kurzy jsou připraveny pro komerční použití
a byly zařazeny do nabídky vzdělávacích akcí společnosti.
PROFI-MEN, v. o. s.
Komenského 240, 500 03 Hradec Králové
Ing. Vladimír Pozdníček
tel.: 495 512 582, profimen@profimen.cz

Internetové stránky

www.profimen.cz

Monitorovací ukazatel/Profimen

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

-

19

Počet podpořených organizací

2

2

100

110

5

5

Počet proškolených osob
v pilotním ověřování podpořených
vzdělávacích programů
Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích
programů

