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VZ VISK 2012/2013
Úvod
Uplynulý rok 2012/2013 byl rokem, který byl pro Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) velmi náročný
po všech stránkách. Ekonomicky, organizačně, personálně. Ukončeny byly dva rozsáhlé evropské projekty,
naplno se projevily dramatické celostátní rozpočtové škrty, které postihly školy a školská zařízení, obce i
zařízení sociálních služeb. Bylo nutné vyrovnat se s poklesem poptávky a výkonů v některých segmentech hlavní
činnosti VISK bez rizika zásadního ohrožení dalšího rozvoje organizace. Všechny síly byly proto napřeny do
oblasti rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání a zejména do plnění rozvojových úkolů stanovených
koncepčními záměry VISK. Zejména se jednalo o stabilizaci segmentu vzdělávání v sociálních službách, který byl
jako třetí pilíř hlavní činnosti ustaven v roce 2012, dále byl zvýšen důraz na realizaci dodávek služeb a přípravu
dalších evropských projektů. Toto úsilí bylo úspěšné a rok 2012/2013 se podařilo dobře zvládnout. Za to patří
velké poděkování všem kmenovým pracovníkům VISK, všem našim spolupracovníkům v rámci projektů a taktéž
všem dalším externích spolupracovníků a partnerům, kteří se na práci VISK v uplynulém období podíleli.
Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK
1. Základní údaje
Výroční zpráva (dále jen VZ) Vzdělávacího institutu Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (dále jen VISK) vychází ze struktury stanovené Odborem školství a sportu (dále jen
OŠS) Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚ) a je v souladu se směrnicí Krajského úřadu
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.
Struktura VZ vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění
pozdějších předpisů. Tato struktura je pro potřeby VISK jako školského zařízení, které nemá zákonnou
povinnost VZ zpracovávat, ale postupuje v souladu s pokyny a směrnicemi zřizovatele, upravena.
Název:

Vzdělávací institut Středočeského kraje
pedagogických pracovníků

Adresa:

V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Zřizovatel:

Středočeský kraj,
IČO

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70 891 095

Identifikátory:

IČ
DIČ
IZO ředitelství
Právní forma

00 641 111
CZ 00 641 111
600 032 680
příspěvková organizace

Kontakty:

telefon
fax
e-mail
www

325 511 545
325 511 545
visk@visk.cz
www.visk.cz

Ředitel:

Jméno, příjmení, titul
Adresa
telefon
e-mail

Jiří Holý, Mgr.
Slunná 298, 261 01 Příbram 5
606 656 724
holy@visk.cz
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- Zařízení pro další vzdělávání

VZ VISK 2012/2013
Změny v zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

01. 10. 2005
01. 10. 2005

Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj.19676/2005/ŠKO
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 19687/2005/ŠKO

16. 01. 2006

Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 27 893/08-21

05. 05. 2006

Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 11 624/06-21
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 94685/2006/KUSK
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 144396/2006/KUSK
Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 27 945/06-21

01. 09. 2006
01. 01. 2007
01. 01. 2007

25. 01. 2008

Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 1 520/2008-21

15. 01. 2010

Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 017716/2010/KUSK
Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 1 958/2010-21

22. 01. 2010

31. 08. 2012

Výmaz z rejstříku - Škola v přírodě Rokytnice nad
Jizerou od 1. 10. 2005
Místa poskytovaného vzdělání nebo školských
služeb:
1. V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
2. Horní 51, 512 44 Rokytnice nad Jiz.
3. Benešova 245, 280 00 Kolín
4. Městské Sady 467, 284 01 K. Hora
Do školského rejstříku zapisuje:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků,
Středisko služeb školám
Činnost bude vykonávat právnická osoba:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám, Nymburk,
V Kolonii 1804
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků – nejvyšší počet klientů 4 590
Středisko služeb školám – nejvyšší počet klientů 1
000
Středisko služeb školám – nejvyšší počet klientů 4
000
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků – nejvyšší povolený počet klientů 20
000
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám
Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804
Středisko služeb školám – výmaz z rejstříku

Výpis správního řízení MŠMT ČR č. j.
MSMT-32744/2012-25

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
sídlo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská
ředitel: Mgr. Jiří Holý
Sídlo: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

2. Charakteristika
Organizační struktura a personální obsazení
V čele Institutu stojí ředitel jako statutární zástupce příspěvkové organizace, jmenovaný Středočeským krajem
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů.
Do Institutu jsou zařazeni pracovníci zabezpečující plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové
organizace.
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Základní organizační struktura:

Ředitel
Náměstek

Náměstek

pro ekonomiku, materiálně
technické a organizační
zabezpečení

pro vzdělávání

Provozní a techničtí pracovníci

Hlavní metodik pro vzdělávání a projektovou činnost
Manažer
dalšího vzdělávání

Metodici a organizační pracovníci

Ředitel Institutu jmenuje vedoucí pracovníky příspěvkové organizace.
Institut se souhlasem zřizovatele zřizuje pracoviště (místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby) –
vzdělávací střediska – na území Středočeského kraje, hlavního města Prahy a případně dalších krajů.
V čele vzdělávacího střediska stojí kmenový pracovník Institutu - vedoucí vzdělávacího střediska, který odpovídá
za plnění úkolů Institutu v působnosti vzdělávacího střediska, za provoz vzdělávacího střediska a za svěřený
majetek zřizovatele a Institutu využívaný vzdělávacím střediskem. Tento pracovník je nadřízen dalším
pracovníkům Institutu zařazeným v tomto vzdělávacím středisku a je oprávněn jim zadávat a kontrolovat úkoly
související s plněním hlavní činnosti Institutu. Stejně tak je nadřízen všem pracovníkům, kteří jsou
v pracovněprávním vztahu k Institutu v souvislosti s projektovou činností a další činností a jsou zařazeni do
příslušného vzdělávacího střediska. Další kompetence jsou tomuto pracovníkovi svěřeny písemně dalšími
vnitřními předpisy a dokumenty Institutu.
VISK má celkem deset kmenových vzdělávacích středisek, za jejich činnost odpovídají vedoucí určení
organizačním řádem (viz mapa). Další čtyři střediska nejsou obsazena kmenovými pracovníky a doplňují síť
pracovišť sloužících k realizaci vzdělávacích aktivit Institutu.

Přehled kmenových vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vzdělávací středisko VISK, Nymburk, V Kolonii 1804
Vzdělávací středisko VISK, Kutná Hora, Barborská 51
Vzdělávací středisko VISK, Benešov, Černoleská 1997
Vzdělávací středisko VISK, Příbram, Třída Osvobození 387
Vzdělávací středisko VISK, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Vzdělávací středisko VISK, Rakovník, Pražská 1222
Vzdělávací středisko VISK, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Zborovská 11
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Kořenského 10
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Pštrossova 15

Přehled dalších vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2013
1.
2.
3.
4.

Vzdělávací středisko VISK, Mělník, Na Polabí 411
Vzdělávací středisko VISK, Kolín, Lipanská 420
Vzdělávací středisko VISK, Beroun, Talichova 824
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Husova 21
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Předmět činnosti
VISK poskytuje další vzdělávání dospělým v rámci celoživotního a profesního vzdělávání.
Je jedinou institucí ve Středočeském kraji, která poskytuje komplexní nabídku dalšího vzdělávání, na rozdíl od
komerčních institucí, které se soustřeďují pouze na profitní aktivity.
Ve své hlavní činnosti se soustřeďuje zejména na oblast vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků na všech druzích a typech škol a školských zařízení (dále jen DVPP), dále vzdělávání pracovníků ve
veřejné správě (úředníků a dalších zaměstnanců) a volených zástupců obcí, měst a krajů (dále jen DVVS). Od
března roku 2012 bylo zahájeno také vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS) Od února 2012
realizuje také vzdělávání seniorů v rámci tzv. Akademie 3. věku VISK.

Vzdělávání všech cílových skupin probíhá v převážné míře formou prezenční výuky. VISK postupně vytváří
předpoklady v odůvodněných případech doplnit výuku prezenční i dalšími formami, zejména distanční.
Distanční e-learningové formy vzdělávání byly zahájeny v oblasti DVPP a DVVS zejména na platformě Moodle.
Realizovány jsou i e-lerningové kurzy angličtiny ve spolupráci s Britskou radou.
Oblasti vzdělávání zahrnují kompletní problematiku škol a školských zařízení v oblasti jejich hlavní činnosti, a to
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zejména v oblasti obsahu a forem vzdělávání, dále v oblasti řízení a právních předpisů a v oblasti metodiky.
Postupně je budována i kompletní nabídka vzdělávání pro oblast veřejné správy, a to jak v obecné
problematice, tak v jednotlivých specializacích. V této oblasti je realizováno jak vstupní vzdělávání tak
průběžné. Nabídka je směřována jak na řadové tak na vedoucí úředníky. Úspěšně bylo zahájeno vzdělávání
zaměřené na přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti (ZOZ). Oblast DVSS je velmi rychle pokrývána
nabídkou vzdělávacích programů v úzké spolupráci s odborem sociálních Krajského úřadu Středočeského kraje
a management zařízení poskytujících sociální služby včetně specialistů a odborných garantů této problematiky.
VISK dále plní specifické úkoly v oblasti dalšího vzdělávání zadané zřizovatelem.
Důležitým předpokladem plnění hlavních úkolů VISK je veřejně prospěšný charakter činnosti, který umožňuje
dostupnost akreditovaných vzdělávacích aktivit co nejširšímu spektru klientů.
Všechny vzdělávací programy nabízené VISK jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spektrum akreditací je průběžně postupně
rozšiřováno, dobíhající akreditace jsou prodlužovány a aktualizovány na další období.
Základní obsah činnosti
Základním obsahem činnosti je zejména koncepční rozvoj a realizace dalšího vzdělávání dospělých v rámci
celoživotního vzdělávání.
Je založeno na tvorbě akreditovaných vzdělávacích programů na základě analýzy potřeb cílových skupin. VISK
proto systémově provádí monitoring a vyhodnocování jednotlivých vzdělávacích programů různými evaluačními
metodami, zejména dotazníkovou metodou, osobními rozhovory s účastníky vzdělávacích akcí, hospitacemi
apod.
Řídící a kontrolní činnost
Řídící a kontrolní činnost je zajištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
zákonů. Zodpovědnou osobou je ředitel organizace.
Kontrola v organizaci se řídí obecně platnými právními předpisy, předpisy zřizovatele, organizačním řádem VISK
a dalšími vnitřními předpisy. Zaměstnanci jsou s vnitřními normami a jejich změnami seznamování
prostřednictvím elektronického komunikačního systému organizace, dále jsou seznamování s těmito normami
v písemné formě při společných provozních poradách VISK.
Je zaveden systém vnitřní řídící kontroly spočívající v realizaci kontroly před vznikem závazku, kontroly
průběžné a následné.
Evaluace jednotlivých vzdělávacích programů je prováděna zejména dotazníkovou metodou, řízenými
rozhovory s účastníky i lektory a hospitacemi metodiků DV.
Hlavní a doplňková činnost
Hlavní činnost:
Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, a prováděcích
předpisů.
Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů jako Profesních vzdělávání pracovníků příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským
krajem.
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Vzdělávání členů zastupitelstev a ostatních pracovníků územních samosprávných celků a dalších subjektů
veřejné správy ve Středočeském kraji.
Vzdělávání členů zastupitelstev a ostatních pracovníků územních samosprávných celků a dalších subjektů
veřejné správy ve Středočeském kraji.
Realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých.
Zajišťování analytické činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.
Zajišťování úkolů spojených s nakladatelskou a vydavatelskou činností pro potřeby vzdělávání dospělých.
Překladatelská a tlumočnická činnost.
Zajišťování ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacích akcí.
Poskytování poradenství a konzultací v oblasti vzdělávání dospělých.
Doplňková činnost stanovená zřizovatelem dle zřizovací listiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví – škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných
obcemi a jinými zřizovateli.
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a
právnických osob – škol a školských zařízení zřizovaných obcí.
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
Zprostředkování služeb.
Specializovaný maloobchod.
Truhlářství.
Zámečnictví.
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
Poskytování technických služeb.
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb.
Silniční motorová doprava osobní.
Silniční motorová doprava nákladní.
Ubytovací služby.
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a dalšího
vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků.
Provozování cestovní kanceláře.
Správa a údržba nemovitostí.
Hostinská činnost.
Překladatelská a tlumočnická činnost.
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.

VISK realizoval v roce 2012/2013, tak jako v roce minulém, doplňkovou činnost uvedenou v bodu:
1 (Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej), 5 (Zprostředkování služeb) a 16 (Ubytovací služby).

7

VZ VISK 2012/2013
Materiálně technické podmínky
Organizace spravovala ve sledovaném období roku 2012/2013 jednu nemovitost v majetku Středočeského
kraje: rekreační zařízení v Rokytnici nad Jizerou
Objekt v Rokytnici je využíván školami k lyžařským výcvikům, školám v přírodě, ozdravným pobytům a k rodinné
rekreaci. V průběhu sledovaného období byla provedena další část postupné rekonstrukce a výměny vybavení.
Bylo pokračováno ve výměně dalších akumulačních kamen, výměně nábytku a doplnění vnitřního vybavení
v kuchyni. Dále byl objekt částečně zateplen (zděná část budovy), byla opravena fasáda, proveden nátěr
střechy.
Vzdělávací střediska VISK vyvíjejí svou činnost většinou v objektech ve vlastnictví Středočeského kraje, v menší
míře v objektech pronajímaných. Využití nemovitostí v majetku Středočeského kraje, které jsou předány
k hospodaření příspěvkovým organizacím Středočeského kraje je realizováno na základě smluv o výpůjčce a
hrazeny jsou náklady na dodávku energií a další služby s užíváním nemovitostí spojené.
Pracovníci jsou vybaveni běžnou kancelářskou a komunikační technikou. Pro plánování a organizování
vzdělávacích programů sdílejí dálkově společnou databázovou aplikaci organizace – Katalog programů (KAPR) a
plánovací kalendář Google, pro účely realizace vzdělávání i vnitřní komunikaci organizace je využíváno
prostředí Moodle VISK.

3. Činnost
VISK je zřízen Středočeským krajem jako příspěvková organizace s hlavním úkolem provádět veřejně
prospěšnou činnost formou podpory a realizace vzdělávacích a podpůrných aktivit v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých s důrazem na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), další vzdělávání
úředníků územních samosprávných celků (ÚSC) – tzv. vzdělávání ve veřejné správě (DVVS) a další vzdělávání
pracovníků v sociálních službách (DVSS). Dále poskytuje a připravuje aktivity v oblasti vzdělávání volených
zástupců ÚSC, vzdělávání seniorů (Akademie 3. věku VISK – A3V, která probíhá již v šesti městech kraje –
Rakovník, Příbram, Neratovice, Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Mělník), vzdělávání dalších profesních skupin,
nezaměstnaných a jiných zájemců v oblasti rekvalifikací apod.
V souladu s potřebami kraje VISK pokračoval v podpoře výuky cizích jazyků, zejména angličtiny. Byla navázána
úzká spolupráce s Britskou radou (e-learningové kurzy, spolupráce při realizaci projektové činnosti), posílena
konzultační činnost, realizovány byly vlastní jazykové, probíhala distribuce dvojjazyčných materiálů na podporu
výuky AJ, newsletter Emb JAR a US (AC), apod. V roce 2012 byl podán nový evropský projekt v programu
OPVK na podporu výuky manažerské angličtiny, který úspěšně prošel hodnocením a byla zahájen na jaře 2013.
Je určen pro management škola školských zařízení, V prvním pololetí 2013 byla dohodnuta spolupráce
s Tandemem směřující k podpoře výuky německého jazyka.
Významně rozšířeno bylo i vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání na středních školách. Po zakončení
projektu RKC – regionální konzultační centra a spolupráce v projektu IQ Industry, byl nově podán vlastní
projektu v OPVK na podporu odborného vzdělávání – Praxí ke kvalitě. Proces hodnocení projektu byl úspěšný a
realizace byla zahájena v prvním pololetí 2013.
V roce 2012/2013 se realizoval projekt OPVK EU a my. Podrobnější údaje o projektech OPVK a OPLZZ jsou
uvedeny v kapitole 4).
Pro pedagogické pracovníky nyní VISK poskytuje další vzdělávání celkem ve dvaceti různých oblastech, které
komplexně pokrývají potřeby DVPP. Jejich obsah je neustále aktualizován a doplňován. V DVPP je VISK
nositelem více jak pěti set akreditovaných vzdělávacích programů. V oblasti dalšího vzdělávání ve veřejné
správě (DVVS), které bylo zahájeno v polovině roku 2010, VISK získal již přes osmdesát akreditací vzdělávacích
programů. Tento počet postupně rozšiřuje tak, aby pro obce a kraj zajistil podobně komplexní a rozsáhlou
nabídku vzdělávání za výhodných podmínek jako pro školy a školská zařízení. V oblasti DVSS byla akreditace
během prvního pololetí 2013 udělena akreditace již u téměř sedmdesáti vzdělávacích programů. V roce 2012

8

VZ VISK 2012/2013
byl pro oblast DVSS zpracován a podán vzdělávací projekt v rámci programu OPLZZ. Proces hodnocení byl
úspěšný, projekt byl VISK přidělen a jeho realizace bude zahájena na podzim 2013.
Rok 2012/2013 byl velmi náročný zejména z důvodu prohloubení obtížné ekonomické situace obcí, škol,
školských zřízení, zařízení poskytujících sociální péči, který nastal po schválení rozpočtových úspor schválených
vládou ČR. Tato opatření se nemohla neprojevit v oblasti výkonů v jednotlivých segmentech hlavní činnosti VISK
a možnostech klientů cílových skupin účastnit se dalšího vzdělávání. Do velmi výrazného kontrastu se tak
dostala potřeba a vysoká motivovanost řady klientů cílových skupin o další vzdělání s jejich ekonomickými
možnostmi. Do poklesu výkonů Institutu se také promítlo ukončení dvou rozsáhlých evropských projektů OPVK.
(V průběhu roku 2012/2013 probíhal jeden z projektů OPVK). Proto bylo nutno zaměřit se se zvýšeným úsilím
na plnění úkolů stanovených koncepčními záměry, zejména v oblasti dalšího rozvoje DVVS a DVSS. Dále byly
připraveny a podány nové evropské projekty, jejich schvalovací proces byl úspěšný. Realizace těchto projektů
se plně projeví v oblasti výkonů v následujícím roce 2013/2014. Jedná se o dva projekty OPVK Manažerská
angličtina a Praxí ke kvalitě a projekt OPLZZ Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu (viz
kapitola 4).
Veškerý rozvoj činnosti a rozšiřování služeb byl zvládnut v podstatě se stejným minimálním a neměnným
počtem pracovníků jako v letech minulých. V roce 2012/2013 tak bylo dosaženo maximálního možného využití
kapacit. Další rozvoj je již možno realizovat pouze se souběžnými personální opatřeními k posílení kapacit
Institutu.
V červnu 2013 byla úspěšně ukončena roční dodávka služeb v rámci projektu Středočeského kraje, odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje zaměřeného na další vzdělávání pracovníků v sociálních
službách, část klíčová aktivita 6 (KA6 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a
sociální pracovníky obcí a kraje) a Klíčová aktivita 9 (KA 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových
organizacích Středočeského kraje). V obou těchto částech byl VISK hodnocen klienty a zadavatelem jako
nejlepší dodavatel.
V roce 2012/1013 byla dále rozšířena Akademie 3. věku (A3V) realizací dvou semestrálního studia historie a
kultury, dále jazykovými kurzy pro seniory a sérií monotematických seminářů. A3V VISK byla realizována již v
šesti městech Středočeského kraje (Kutná Hora, Rakovník, Příbram, Neratovice, Zruč nad Sázavou, Mělník).

Přehled oblastí dalšího vzdělávání, v nichž se realizovaly vzdělávací aktivity v období 2012/2013
DVPP













Řízení, školský management
Předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Český jazyk a komunikace
Cizí jazyky, jazyková gramotnost
Matematika a její aplikace
Informatika a komunikační technologie
Člověk a společnost (Ov, Rv, Dě)
Člověk a příroda (Fy, Ch, Př, Ek, Ze)
Umění a kultura (Hv, Vv)
Člověk a zdraví (Tv)
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Člověk a svět práce
Průřezová témata
Střední a vyšší vzdělávání
Pedagogika, psychologie, prevence
Mimoškolní vzdělávání - ŠD, ŠK,
DDM, DM
Ostatní akce, tematické programy,
exkurze
Kvalifikační vzdělávání
Akce na zakázku
Projekty ESF
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Evidence obyvatel, matriky, doklady,
státní občanství
Finance, rozpočet, hospodaření
s majetkem
Korupce
Personalistika, lidské zdroje
Petice a stížnosti
Pohřebnictví
Příprava projektů a žádosti o dotaci,
projektové řízení
Příprava ke zkouškám ZOZ
Spisová služba a spisový řád












Správní řád
Stavební zákon, územní plánování
Ochrana osobních údajů
Školství
Účetnictví ÚSC
Veřejná správa
Veřejné zakázky
Vidimace a legalizace
Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC
Psychosociální dovednosti,
komunikace, prezentace

DVSS





Kvalifikační kurz
Legislativa
Standardy kvality





Komunikace
Měkké dovednosti
Ostatní

A3V




Historie a kultura
Jazykové kurzy



Monotematické semináře

DVVS








Přehled aktivit dalšího vzdělávání a meziroční porovnání 2007/2008 – 2012/2013

DVPP

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Celkem 2007/08

767

6 640

13 129

Celkem 2008/09

644

5 748

10420

Celkem 2009/10

519

5 076

8 570

Celkem 2010/11

571

6 511

10 052

Celkem 2011/12

671

7 565

10 590

443 *

4 728 *

6 222 *

Celkem 2012/13 *

*
Pokles způsoben ukončením dvou projektů ESF, podpořené osoby byly vykázán v roce předcházejícím,
a masivním snížením ONIV pro školy a školská zařízení ze státního rozpočtu pro rok 2012
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DVPP
Celkem 2012/13

443

Celkem 2011/12

6 222

4 728

671

Celkem 2010/11

13 129

6 640

767
0

10420

5 748

644

Celkem 2007/08

8 570

5 076

519

Celkem 2008/09

10 052

6 511

571

Celkem 2009/10

10 590

7 565
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Počet účastníků

DVVS

8000

Počet hodin

10000
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14000

Počet akcí

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Celkem 2010/11

70

464

1116

Celkem 2011/12

72

483

1262

Celkem 2012/13

80

586

1567

DVVS
1567
Počet účastníků

1262
1116
586

Počet hodin

483
464
80
72
70

Počet akcí
0

200

400

Celkem 2012/13
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Celkem 2011/12
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Celkem 2010/11
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DVSS

Celkem 2012/13

A3V

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

157

1542

1672

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Celkem 2011/12

12

60

85

Celkem 2012/13

14

286

344

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Celkem 2007/08

767

6 640

13 129

Celkem 2008/09

644

5 748

10420

Celkem 2009/10

519

5 076

8 570

Celkem 2010/11

641

6 975

11 168

Celkem 2011/12

755

8 108

11 937

Celkem 2012/13

694

7 374

9 805

DV *

* DV = DVPP, DVVS, DVSS, A3V
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DV
Celkem 2012/13

694

Celkem 2011/12

13 129

6 640

767
0

10420

5 748

644

Celkem 2007/08

8 570

5 076

519

Celkem 2008/09

11 168

6 975

641

Celkem 2009/10

11 937

8 108

755

Celkem 2010/11

9 805

7 374

2000

4000

Počet účastníků

6000

8000

Počet hodin

10000

12000

14000

Počet akcí

4. Údaje o dalších aktivitách zařízení a prezentaci na veřejnosti
Programy a projekty
Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vzdělávání a výchova v evropských souvislostech – EVROPSKÁ UNIE A MY

Ve sledovaném období v měsících září – prosinec 2012 pokračoval projekt OPVK Vzdělávání a výchova v
evropských souvislostech - Evropská unie a my, zahájený v lednu 2012. Projekt byl na konci roku 2012 úspěšně
ukončen. Podpořeno bylo v tomto projektu 240 pedagogů, kteří se zúčastnili bloku vzdělávacích seminářů
k problematice Evropské unie (rozsah 24 hod.) a absolvovali týdenní zahraniční odbornou stáž ve Štrasburku,
Lucemburku a Bruselu, spojenou s návštěvou evropských institucí a besedami s představiteli a zástupci těchto
institucí. Projekt se setkal s mimořádným zájmem a velmi kladným ohlasem u účastníků.
Na základě úspěšného hodnocení a schválení výběrovou komisí byly v tomto období v dubnu 2013 zahájeny dva
další projekty:
Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje
v anglickém jazyce - MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA

Projekt je zaměřen na podporu jazykových kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol a ŠZ jako
předpokladu pro osobnostní rozvoj a další rozvoj řídících kompetencí v mezinárodním kontextu.
Nové poznatky a posílené dovednosti i získané kontakty umožní vedoucím pracovníkům na svých školách
efektivněji řídit nejen oblast mezinárodní spolupráce, ale především celý výchovně vzdělávací proces.
Podpořená cílová skupina:
vedoucí pedagogičtí pracovníci (ředitelé) škol a školských zařízení Stč. kraje
Termín realizace projektu:
04/2013 – 12/2014
Projekt je členěn na tři samostatné části, podporované klíčové aktivity:
I. část: Intenzivní jazykový kurz AJ (KA1-IJK)
Kurz v rozsahu 90 hodin s využitím individuální výuky - každému účastníkovi je určen osobní lektor.
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Termíny realizace KA1-IJK:
1. kurz 04/2013-01/2014, 2. kurz 01-09/2014
Počet podpořených osob: 2 x 40
II. část: Distanční e-learningový kurz AJ (KA2-DEK)
Distanční kurz s využitím e-learningu v rozsahu 40 hodin (5 lekcí) bude zaměřený na získání a rozvíjení odborné
slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu. Realizován bude v prostředí
Moodle, účastníci budou pracovat distančními metodami v menších studijních skupinách pod vedením tutorů
prostřednictvím internetu v příslušném kurzu na Moodle VISK.
Termíny realizace KA2-DEK:
1. kurz 01-02/2014, 2. kurz 09-10/2014
Počet podpořených osob: 2 x 40
III. část: Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (KA3-OZS)
Obsahově bude stáž zaměřena na získání poznatků a praktických zkušeností z řízení vzdělávání a školství a z
řízení pedagogického procesu navštívených škol a školských zařízení ve Velké Británii.
Termíny realizace KA3-OZS:
1. OZS 03/2014, 2. OZS 11/2014
Počet podpořených osob: 2 x 40
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje - PRAXÍ KE
KVALITĚ

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním vzdělávání jako
předpokladu pro pokračování realizace kurikulární reformy a pro další rozvoj středního vzdělávání a zvyšování
kvality ve vzdělávání obecně.
Podpořená cílová skupina:
pedagogičtí pracovníci středních škol Středočeského kraje:
– A – učitelé odborných technických oborů a řemesel
– B – učitelé odborných přírodovědných oborů a řemesel
– C – učitelé všech předmětů středních škol – všeobecně vzdělávacích, odborných, praktického
vyučování i odborného výcviku
Termín realizace projektu:
04/2013 – 12/2014
Projekt je členěn na čtyři obsahové části, podporované klíčové aktivity:
Klíčová aktivita 1-A – Vzdělávací program pro učitele odborných technických oborů a řemesel
(KA1-A); rozsah 108 hod.
Termíny realizace KA1-A: 09/2013-10/2014
Počet podpořených osob: 20
Klíčová aktivita 2-B – Vzdělávací program pro učitele odborných přírodovědných oborů a řemesel (KA2-B);
rozsah 108 hod.
Termíny realizace KA2-B: 09/2013-10/2014
Počet podpořených osob: 20
Klíčová aktivita 3-C – Vzdělávací program pro učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů středních
škol (KA3-C); rozsah 108 hod.
Termíny realizace KA3-C: 09/2013-10/2014
Počet podpořených osob: 2 x 20 (souběžně ve dvou skupinách)
Vzdělávací programy jsou z hlediska struktury koncipovány obdobně, liší se svým odborným obsahovým
zaměřením.
Každý vzdělávací program je vnitřně členěn na dva dílčí moduly:
Modul 1 (A1, B1, C1) v rozsahu 76 hod. je zaměřen na rozvoj odborných kompetencí učitelů dle příslušného
oborového zaměření – u programu A na technické poznatky a dovednosti, u programu B na přírodovědné
poznatky a dovednosti, u programu C potom na pedagogiku a osobnostně sociální rozvoj.
Modul 2 (A2, B2, C2) v rozsahu 32 hod. se soustřeďuje na pedagogické a didaktické kompetence – na posílení
praktických dovedností pro zvýšení kvality pedagogické práce a zvýšení kompetencí učitelů při tvorbě sociálního
klimatu třídy a školy.
Při realizaci vzdělávacího programu budou jednotlivé aktivity obou modulů probíhat střídavě od úvodního
semináře po závěrečný tutoriál tak, aby bylo maximálně efektivně využito jejich zacílení na obě oblasti
kompetencí, odborné i pedagogické. Při závěrečném tutoriálu potom účastníci zúročí získané poznatky a
dovednosti z obou modulů (příprava, prezentace a rozbor konkrétní výukové jednotky pro střední vzdělávání).
Klíčová aktivita 4 – Tematické odborné exkurze spojené se zahraniční stáží
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se zaměřením na technické obory a předměty (KA4-A); rozsah 2 dny (16 hod.)
se zaměřením na přírodovědné obory a předměty (KA4-B); rozsah 2 dny (16 hod.)
Termíny realizace KA4-A/B:
06/2013 – 2 exkurze, 06/2014 – 2 exkurze
Počet podpořených osob: 4 x 40
Tato aktivita probíhá nezávisle na KA1/2/3. Zaměřena je na rozvoj odborných oborových kompetencí učitelů
technických/přírodovědných předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) a na rozšíření orientace učitelů
na trhu práce v oblasti technických/přírodovědných profesí tak, aby mohli efektivně motivovat a směřovat žáky
k optimálnímu dalšímu profesnímu uplatnění.
Účast v projektech Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
VISK se úspěšně zúčastnil veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu Středočeského kraje
Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji, reg. č. projektu CZ.1.04./3.1.00/05.00049.
Od září 2012 do července 2013 VISK jako dodavatel zajišťoval realizaci dvou klíčových aktivit - 6 a 9:
Klíčová aktivita 6 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky
obcí a kraje
Tato aktivita byla zaměřena na tři cílové skupiny:
– Manažeři sociálních služeb
– Pracovní přímé péče
– Sociální pracovníci pečovatelských služeb, obcí a kraje
Pracovníci byli proškoleni v různě tematicky zaměřených kurzech, jako je například: Aktivizace seniorů, Duševní
hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách, Individuální
plánování s nekomunikujícími klienty, Řešení konfliktů na vlastní kůži a další.
Za celé období bylo proškoleno:
– Manažeři sociálních služeb – 34 osob – absolvovali vzdělávací program v rozsahu 160 hod.
– Pracovníci přímé péče – 376 osob – realizovány jednodenní vzdělávací kurzy v rozsahu 8 hod.
– Sociální pracovníci pečovatelských služeb, obcí a kraje – 217 osob – realizovány jednodenní vzdělávací
kurzy v rozsahu 8 hod.
Celkem bylo v aktivitě realizováno 64 jednodenních a 6 týdenních kurzů.
V závěru realizace dodávky do projektu byla napsána a vydána metodika k této klíčové aktivitě. Metodika byla
vydána a rozeslána na zařízení soc. služeb Stč. kraje.
Klíčová aktivita 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje
Tato aktivita byla určena pro zařízení pro seniory a zařízení pro osoby se zdravotním postižením zřizované
Středočeským krajem.
Cílem klíčové aktivity bylo vytvoření a zavedení managementu dobrovolnictví do zařízení. V každém zařízení byl
vybrán minimálně jeden koordinátor dobrovolníků, který za pomoci individuální podpory - formou odborných
konzultací a supervizí - vytvářel metodiku dobrovolnictví ve svém zařízení.
Součástí klíčové aktivity bylo i vzdělávání koordinátorů dobrovolníků.
Do klíčové aktivity 9 bylo zapojeno celkem 35 organizací zřizovaných Středočeským krajem:
20 zařízení pro seniory
15 zařízení pro osoby se zdravotním postižením
V závěru realizace dodávky do projektu byly napsány a vydány metodiky k této klíčové aktivitě. Metodiky byly
rozeslány na zařízení soc. služeb Stč. kraje.
Obě projektové aktivity proběhly úspěšně, VISK byl dle informace zadavatele zakázky (sociální odbor
Středočeského kraje) vyhodnocen účastníky jako nejlepší dodavatel vzdělávacích aktivit projektu.
Zástupci Institutu se aktivně zúčastňovali činnosti v různých pracovních skupinách (např. dvě pracovní skupiny
Fondu dalšího vzdělávání MPSV zaměřené na zlepšení systému akreditací vzdělávacích programů a zvýšení
kvality vzdělávání v sociálních službách). Ředitel Institutu je dále zapojen do práce Národní rady pro kvalifikace
a pracovní skupiny pro nové programovací období pro oblast Věda, výzkum vysoké školy.
Mezinárodní spolupráce
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VISK se ve sledovaném období zapojil do projektu Comenius Regio jako partnerská organizace. Projekt podal
Středočeský kraje – Krajský úřad Středočeského kraje. Další partnerskou organizací byla OA a VO3, Příbram.
Projekt je realizován společně s Porýním-Falcí. Dále VISK realizoval projektové partnerství s Lodžským
Vojvodstvím – Edukacijnym Centrem Lodž v rámci fondů Swiss Contribution v projektu Inkubátor občanských
iniciativ pro základní a střední školy a připravil a realizoval v jarních měsících 2013 rozsáhlou studijní návštěvu
25 odborníků ve vzdělávání na školách ve Středočeském kraji.
VISK se podílel na prezentacích své činnosti a výměně zkušeností v mezinárodním měřítku na různých
mezinárodních setkáních v rámci programů EU (NAEP) – SVES.
Ve spolupráci s Porýním-Falcí byla vydána učebnice německých autorů Roswithy Riebisch a Huberta
Luszczynského zaměřená na diagnostiku žáků.

5. Údaje o pracovnících VISK

I. Základní údaje o pracovnících (k 30. 9. 2012)
Počet pracovníků
celkem
metodici
organizační pracovníci
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený
20/18,6
12/10,6
5/5

Techničtí pracovníci
interní/DPČ
0/2

Základní údaje o pracovnících (k 30. 6. 2013)
Počet pracovníků
metodici
organizační pracovníci
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený

celkem
fyzický/přepočtený
20/18,1

13/11,1

4/4

II. Věková struktura pracovníků (k 30. 9. 2012)
Počet metodiků a
Do 30
organizačních
31 – 40 let 41 – 50 let
let
pracovníků
Celkem
1
7
0
z toho žen

1

7

0

Věková struktura pracovníků (k 30. 6. 2013)
Počet metodiků a
Do 30
organizačních
31 – 40 let 41 – 50 let
let
pracovníků
Celkem
1
6
1
z toho žen

1

6

Techničtí pracovníci
interní/DPČ

1

0/2

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

6

3

3

44,76

4

1

1

40,23

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

6

3

3

46,29

4

1

1

41,92

III. Pracovníci – metodici – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2012)
Počet pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
Střední
- Mgr., Ing. a vyšší
- bakalářské
10
0
1
1
16

Základní
0
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Pracovníci – metodici – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 6. 2013)
Počet pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
střední
- Mgr., Ing. a vyšší
- bakalářské
11
0
1
1

Základní
0

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Žádný zaměstnanec nepracuje na pozici pedagogického pracovníka, byť řada z nich má pedagogické vzdělání.
Díky aktivní účasti na pořádaných vzdělávacích programech jsou neustále seznamováni s aktuálními trendy ve
školství. V oblasti andragogiky se vzdělávají v rámci samostudia. Dva z členů širšího vedení VISK absolvovali
vedle svého původního magisterského pedagogického vzdělání v rámci dalšího vzdělávání i vysokoškolské
studium Školského managementu na UK v Praze.
Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, požární ochrany, ICT a prezentačních
dovednostech.
7. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a dalšími kontrolními orgány
Dne 12. 3. 2013 proběhla v organizaci kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátců pojistného.
Výsledek kontroly je uveden v přiložené Zprávě o výsledku kontroly a Dodatku ke zprávě o výsledku kontroly č.
KZ2 1823-2013 (viz. Příloha č. 1)
Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

8. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školského zařízení

I. Základní údaje o hospodaření
Základní údaje o hospodaření
v tis. Kč

Za rok 2012
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2013
(k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

24 149

529

11 685

234

2.

Výnosy celkem

24 149

532

12 953

327

příspěvky a dotace na provoz

14 155

4 422

z toho
ostatní výnosy
3.

9 994

532

8 531

327

0

3

1 268

93

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)
17

Za rok 2012
(k 31. 12.)
0
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2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem
(INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)

0

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

0

mzdové výdaje (platy a OPPP)

0

1

ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)

0
0

z toho

0
z toho

0
0
0

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

2 602

ostatní účelové výdaje celkem

4 890

z toho

UZ 002 protidrogová prevence
z toho

140

UZ 012 opravy, UZ 040 příjmy
UZ 019 platy hrazené r rozpočtu kraje

5.

7 492

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.)

4 750
6 663

V roce 2012 zřizovatel poskytl dotaci na provoz a platy organizace, která částečně pokryla běžné náklady.
Zbývající provozní náklady organizace uhradila z tržeb DVPP, DVVS a DVSS.
Pro rok 2013 nebyl na činnost VISK poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu. Zřizovatel poskytl dotaci na
provoz a platy organizace.

9. Přijaté žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ve sledovaném období nebyla evidována žádná žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

10. Závěr
Činnost VISK je koordinována a usměrňována Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Středočeského kraje v souladu se zřizovací listinou v jednotlivých oblastech hlavní činnosti a v souladu se
schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje. VISK
naplňuje aktuální požadavky kraje a cílových skupin v oblasti vzdělávání dospělých, vytváří a postupně
stabilizuje komplexní systém dalšího vzdělávání obyvatel Středočeského kraje, případně potřeb zájemců o další
vzdělávání mimo území kraje.
Pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti slouží síť jednotlivých pracovišť – vzdělávacích středisek VISK ve
Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy. Potvrdila se výhodnost využití přirozené spádovosti
těchto pracovišť pro všechny cílové skupiny.
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V průběhu sledovaného období se podařilo splnit dalším krátkodobé a střednědobé cíle – zejména získání
akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dalšího vzdělávání v sociálních službách a
zahájení činnosti v oblasti vzdělávání v sociálních službách. Výkonové výkyvy v některých segmentech činnosti,
zapříčiněné zejména vnějšími vlivy, se dařilo eliminovat jednak zvýšeným úsilím pracovníků na hranu možností
a kapacit organizace, udržením minimálního možného potřebného počtu kmenových pracovníků a zároveň
maximálním plněním koncepčních cílů organizace v oblasti zvyšování kvality služeb, rozšiřování oblastí dalšího
vzdělávání a rozvojem nových kontaktů a navazování spolupráce s dalšími institucemi a odborníky.
V Nymburku dne 20. 10. 2013

Mgr. Jiří Holý
ředitel VISK

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o výsledku kontroly č. KZ2-1823-2013, č.j. VZP-13-00508561-S841, včetně Dodatku ke
zprávě ke kontrole č. KZ2-1823-2013, č.j. VZP-13-00508561-S841
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