
Co chci dělat? Koho hledám?
Oblast programu:
d) ČLOVĚK A SPOLEČENSKÝ SYSTÉM v kontextu interakce 
mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřej-
ných služeb orientovaných na občana.

Neexistence strategie vzdělávání zaměstnanců a úředníků 
územně samosprávných celků se stanovením základní 
normy a rozsahu profesního vzdělávání kompetenčního 
modelu na služební místa a na vykonávané činnosti. Neexis-
tence stanovení úrovně obsažených znalostí, dovedností, 
kompetencí a zjištění "bílých míst". 
Cílem záměru je zpracování strategické a situační analýzy, 
včetně analýzy pracovních míst, formulování strategie vzdě-
lávání zaměstnanců územně samosprávných celků, zpraco-
vání vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření. Analýza 
strategie řízení lidských zdrojů vybraného samosprávního 
celku (vytvořená pracovní místa, řešení nesouladu mezi 
požadavky a skutečnou kvalifikací). Zanalyzování nabídky 
vzdělávacích aktivit v rámci ČR. Dalším výstupem by mělo 
být zpracování metodiky profesního vzdělávání úředníků a 
zaměstnanců územně samosprávných celků v souladu se 
zákonem č.312/2002 Sb., o úřednicích územních samospráv-
ných celků se stanovením základního rámce vzdělávání - 
společné pro všechny, rozsah vstupního vzdělávání, definice 
adaptačního procesu a nadstavby. Identifikace znalostí, 
dovedností a  kompetencí do čtyř úrovní a zpracování kom-
petenčního modelu. Zpracování podkladů pro speciální 
vzdělanost v oblasti řízení a prevence rizik, zpracování kom-
petenčního modelu. Přiřazení vzdělávacích programů a 
aktivit ke zpracovaným kompetenčním modelům, kdy daný 
program naplňuje vzdělávání v oblasti konkrétních znalostí, 
dovedností, kompetencí na úrovni 4,5,6,7... Zpracování 
návrhu, které programy budou mít neomezenou platnost a 
které programy platnost omezenou a na jakou dobu. Zpra-
cování systému vzdělávání na vybraná služební místa, návrh 
struktury inovační kvalifikační přípravy a její pilotní ověření 
vybraných vzdělávacích aktivit této oblasti. Zpracování 
karty úředníka. Zpracování systému vzdělávání na vybrané 
činnosti pomocí modelových situací (vytvoření videospotů). 
Provedení zátěžových testů pro oblast řízení a prevence 
rizik. 
Výstupy projektu budou sloužit veřejné správě k tomu, aby 
úředníci byly dostatečně kompetentní, aby na svých pozi-
cích, které zastávají disponovali znalostmi, dovednostmi a 
schopnostmi tak, aby byli dostatečně připraveni k řešení jak 
rutinních povinností nejenom dle agendy, kterou v rámci 
veřejné správy vykonávají, ale aby disponovali měkkými 
dovednostmi na úrovni, kterou vyžaduje jejich pracovní 
pozice tak, aby při styku s občanem uměli správně komuni-
kovat a řešit nejenom běžné záležitosti, ale zejména aby byli 
připraveni k řešení nestandartních a krizových situací.

výzkumná organizace (výzkumné ústavy, VŠ, univerzity, 
fakulty, ateliéry aj.), územní samosprávný celek (město, 
obec, kraj, místní akční skupina aj.); producent pro výrobu 
videospotů

Hledám do svého projektu řešitele, který umí zpracovat ana-
lýzu stávající stavu v oblasti vzdělávání úředníků územně 
samosprávných celků, který má dostatečné kapacity a 
zkušenosti při tvorbě kompetenčních modelů, vzdělávacích 
programů. Kdo bude schopný zpracovat obsah vzdělávání 
úředníků pro stanovené úrovně jednotlivých úřednických 
pozic. Řešitel by měl umět sestavit zátěžové testy pro vybra-
ná rizika se stanovením hodnotících kritérií, za využití srov-
návacích metod. 
Dalším zřejmě spoluřešitelem by měla být společnost, která 
zajistí vypracování scénářů a natočení videospotů, jako 
návod pro řešení vybraných krizových situací.
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