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Zeptali jsme se:

Mgr. Radim Rouče
tajemník Český Krumlov

Jaký přínos měly dosud vzdělávací
produkty projektu ESO pro Váš
region?
Přínos měly značný, a ukázalo se
to zejména v posledním roce,
který silně zasáhl i oblast
vzdělávání. Kurzy umožňují ÚSC
nejenom plnit požadavky na
povinné vzdělávání, ale i
smysluplně a ekonomicky rozvíjet
dovednosti svých zaměstnanců
způsobem, který je bezpečný a
pohodlný pro všechny
zúčastněné.

O která témata vzdělávání z nabídky
projektu ESO je ve Vašem regionu
největší zájem (a proč?
Všechna ÚSC deklarují zájem
zejména o tzv. tvrdé dovednosti,
tj. vzdělávání v oblasti konkrétních
právních předpisů či oblastí.
V praxi je pak ale zřejmé, že hojně
využívají i jindy obtížně
dostupnou či obhajitelnou
n a b í d ku z o b l a s t i m ě k ký c h
dovedností, ať už jde o jazykové,
osobnostní, manažerské atp. Šíře
nabídky kurzů ESO je v tomto
velmi příhodná.

LETNÍ ESA Z ESA
Pro letní období, kdy se děje minimum událostí, které by byly mediálně
významné, se vžilo označení „okurková sezóna“. V rámci projektu
„Efektivní správa obcí“ (ESO) letos okurková sezóna nehrozí.
Projektový tým ESO na červenec a srpen chystá celou řadu
atraktivních vzdělávacích aktivit. Všechny proběhnou v on-line formě.
Půjde většinou o žádaná témata, která slavila úspěch v uplynulém
období. Nebudou však chybět ani premiéry. Na co konkrétně se můžete
těšit?
Zaměříme se např. na aplikaci správního řádu v podmínkách obcí,
městysů, (statutárních) měst a krajů. Pokračovat bude oblíbený cyklus
webinářů „Páteční matiné se správním řádem“ a reprízovány budou
některé části cyklu akreditovaných on-line kurzů „Správní řád od A do
Z“ (např. „Doručování“). Své místo v letní nabídce má také novinka –
„Správní řád v kostce“
K největším „hitům“ 1. pololetí 2021 patřily kurzy počítačových
dovedností (např. „Excel pro začátečníky“ a „Excel pro mírně
pokročilé“) nebo kurz „Čeština v úřední praxi“. Také ty naleznete
v harmonogramu vzdělávacích akcí na červenec a srpen.
Věnovat se budeme také některým obecnějším tématům, jejichž
znalost je užitečná pro všechny úředníky bez ohledu na vykonávanou
odbornou agendu. Patří sem např. kurzy „Veřejná správa v kostce“
nebo „Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření“.
Na on-line kurzy nebo webináře uvedené na následující stránce se
můžete přihlásit kliknutím na jejich název níže nebo prostřednictvím
našeho webu www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY. Zde jsou
také k dispozici podrobnější informace (např. časové rozpětí, program,
lektorské zajištění)
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Nabídka kurz
• 09. 07. 2021 - Páteční matiné se správním řádem: Správní trestání v oblasti školství
• 13. 07. 2021 - Veřejná správa v kostce
• 15. 07. 2021 - Správní řád v kostce
• 19. 07. 2021 - Excel pro začátečníky
• 20. + 22. 07. 2021 - Správní řád od A do Z - Opravné prostředky
• 20. 07. 2021 - Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření (on-line kurz) 1. část
• 22. 07. 2021 - Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření (on-line kurz) 2. část
• 23. 07. 2021 - Komunikační dovednosti úředníka v řešení kon iktů
• 23. 07. 2021 - Páteční matiné se správním řádem: Nahlížení do spisu
• 27. 07. 2021 - Jak si vytvořit svůj systém výkonnosti v pracovním a osobním životě
• 03. 08. 2021 - Veřejná správa v kostce
• 05. 08. 2021 - Správní řád v kostce
• 05. 08. 2021 - Zvládání zátěžových situací v krizových situacích ve veřejné správě
• 06. 08. 2021 - Páteční matiné se správním řádem: Doručování (s akcentem na datové schránky)
• 10. 08. 2021 - Páteční matiné se správním řádem: Zajímavé závěry poradního sboru ministra vnitra
• 16. 08. 2021 - Emoční inteligence v osobním a pracovním životě
• 17. 08. 2021 - Správní řád od A do Z - Doručování 1. část
• 18. 08. 2021 - Asertivní komunikace v praxi úředníka - jak se prosadit, jak prosadit řešení
• 19. 08. 2021 - Správní řád od A do Z - Doručování 2. část
• 23. 08. 2021 - Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření
• 27. 08. 2021 - Principy vyjednávání s obtížnými lidmi aneb jak překonat nesouhlas
• 30. 08. 2021 - Čeština v úřední praxi
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