TISKOVÁ ZPRÁVA
Projekt byl ukončen, kurzy budou pokračovat i v dalších letech
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze je realizátorem projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0182
„Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů“, v rámci něhož
vznikají kurzy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, projektové manažery a
pedagogy, kteří se zamýšlejí vykonávat řídící funkce nebo řídit projekty. V letech 2009-2012
probíhala příprava kurzů, vývoj studijních opor a pilotní výuka ve všech kurzech.
Praha, 29. června 2012
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze v letech 2009-2012 realizovala projekt OP VK
CZ.1.07/1.3.00/08.0182 „Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových
manažerů“, v jehož rámci vzniklo pět nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro
vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, projektové manažery a pedagogy, kteří zamýšlejí
vykonávat řídící funkce nebo řídit projekty. Projekt byl zaměřen na celou Českou republiku (mimo
hlavního města Prahy) a byl podpořen z ESF a státního rozpočtu České republiky.
Cílem projektu bylo vytvoření kurzů, které připraví zájemce na výkon řídících a projektových funkcí
ve školství. V roce 2009 byly kurzy připravovány a od roku 2010 probíhala pilotní výuka. Celkem se
konalo devět kurzů, které byly jako DVPP zaměřeny na manažerské a ekonomické dovednosti
pracovníků škol. V rámci projektu byly vyvinuty tyto kurzy: Manažerské dovednosti a ekonomické
znalosti pro řízení škol a projektů, Manažerské znalosti a dovednosti ředitele školy a školského
zařízení, Aktuální problémy účetnictví a řešené případové studie, Novinky v daňovém systému a
řešené případové studie a Aktuální problémy pracovního práva.
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Kurzy byly vyučovány zejména lektory Vysoké školy ekonomické v Praze prezenční formou a
posluchači si své znalosti prohlubovali a aktualizovali také pomocí e-learningového prostředí, které
obsahuje podpůrné texty, úkoly apod. Celkem se do výuky po dobu trvání projektu úspěšně zapojilo
více jak 200 posluchačů (z toho 87 % žen). Na závěr projektu se uskutečnily semináře publicity pro
podporu hodnocení a rozvoje škol a hodnocení projektu.
Ukázky výstupů projektu, informace o struktuře kurzů atp. jsou k dispozici na webových stránkách
projektu http://www.dvpp-management.cz/. Výsledky pilotní výuky ukázaly, že o kurzy existuje zájem
a že budou nabízeny i v dalších letech – informace o kurzech budou umísťovány na www stránky
projektu.
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