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Systém kontinuálního 

vzdělávání  

pro zdravotnický sektor  

Olomouckého kraje 

 

Tato brožura byla vytisknuta v rámci projektu Systém 

kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor 

Olomouckého kraje 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/03.0019 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním fondem rozpočtem České republiky 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatečná výuka měkkých 

dovedností a osvojování si myšlení 

udržitelného rozvoje v počátečním 

vzdělávání a chybějící klíčové 

kompetence negativním způsobem 

ovlivňuje výkon práce a 

diskriminuje mladé po ukončení 

školy a starší generaci, jelikož se 

na klíčové kompetence měkkých 

dovedností nekladl a doposud 

neklade důraz při počátečním 

vzdělávání. 

Projekt – potřebnost a cíle 

    POTŘEBNOST PROJEKTU  

Hlavním důvodem projektu je vysoký 

nárok na znalosti zdravotnického 

personálu s nutností neustálého 

zvyšování kvalifikace, ale bez 

jakékoli organizovanosti v rámci 

kraje.  

CÍL PROJEKTU  

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního a funkčního 

systému kontinuálního vzdělávání zaměstnanců v sektoru 

zdravotnictví Olomouckého kraje. Vzdělávací systém bude 

tvořen databází vzdělávacích modulů.  

 

ZÁVĚR  

Snažili jsme se vám alespoň ve stručnosti představit 

rozsáhlý projekt vzdělávacího cyklu a tvorby 

komplexního a funkčního systému vzdělávání 

pracovníků zdravotnictví v Olomouckém kraji. 

Realizátorem projektu je společnost TIZZI spol. s r.o. 

Společnost TIZZI spol.  s.r.o. byla založena v roce 

1996 pro organizování výchovných a vzdělávacích 

akcí.  V roce 2006 rozšířila své služby na základě 

vysoké poptávky po odborném poradenství v oblasti 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

EU a poradenství. Strategie společnosti jednoznačně 

směřuje k podpoře programů zaměřených na rozvoj 

profesních kompetencí doporučených ke sledování 

Evropskou unií a mapujících podmínky evropského 

trhu. Výzkumná činnost společnosti se zaměřuje na 

analýzu manažerského prostředí malých a středních 

firem, včetně analýz vzdělávacích potřeb. 

 

 

Na projektu pracují: 

 

Hlavní manažer  

Ing. Lenka Štajnerová 

 

Věcný manažer 

Jan Klech 

 

Finanční manažer 

Mgr. Monika Vokurková 

 

Koordinátoři věcných 

aktivit 

Tereza Vlčková 

Jakub Houb 

Andrea Běťáková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové aktivity 

projektu 

 

3. Klíčová aktivita 

Vytvoření a pilotní provoz 

webového portálu 

 

Cílem aktivity je vytvořit 

jednotný prostor pro 

přístup k rozšířené 

nabídce dalšího vzdělávání 

ve formě webového 

portálu 

 

4. Klíčová aktivita 

Průběžná a závěrečná 

evaluace 

 

Cílem této aktivity je 

systematické využívání 

jeho výstupů pro 

zkvalitnění obsahu dílčích 

modulů a následně celého 

krajského systému. 

 

 zvýšení kvalifikace 

 rozvoj a rozšíření, prohloubení 

kompetencí 

 osobnostní a profesní rozvoj 

CÍLOVÁ SKUPINA  

 účastníci dalšího vzdělávání  

 lektoři vzdělávání dospělých 

 

Cílová skupina účastníků vzdělávání 

dospělých je tvořena zaměstnanci 

zdravotnických zařízení z Olomouckého kraje 

se zaměřením jak na přímou péči, tak 

manažerské pozice na všech stupních řízení. 

 

Cílová skupina lektoři jsou zaměstnanci 

nebo externí spolupracovníci vzdělávacích 

institucí se zaměřením na vzdělávání 

dospělých s místem výkonu práce                      

v Olomouckém kraji. Jde o vysoce 

kvalifikované odborníky v daném oboru                 

s dlouholetou praxí. 

 

PŘÍNOSY PROJEKTU  

 

 rozšíření, zkvalitnění, 

dostupnost a komplexnost 

dalšího vzdělávání 

 systémovost, komplexnost a 

propojenost možností dalšího 

vzdělávání 

 účast na pilotním ověření 

vzdělávacích modulů  

 vyšší šance na udržení si 

pracovního místa 

 

 informovanost a dostupnost 

dalšího vzdělávání 

 zvýšení motivace k celoživotnímu 

vzdělávání a učení. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Systém kontinuálního vzdělávání  

pro zdravotnický sektor  

Olomouckého kraje 

 

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU  

 individuální přístup, 

 vypracování metodik a postupů nezbytných pro 

fungování modernizovaného systému, 

 vytvoření podmínek pro zvyšování odborné 

úrovně a profesní kvalifikace pracovníků, 

 vybudování uceleného informačního systému 

přístupného všem subjektům, 

 zpětné ověření fungování nového modelu, 

 tvorba textů, vytvoření nabídky vzdělávacích 

modulů, evaluace, e-learning,- pilotní ověření 

na cílové skupině včetně interaktivního 

webového portálu, 

 orientace na zvýšení dovedností a kvalifikační 

úroveň zvyšováním, rozšiřováním a 

prohlubováním kompetencí pracovníků ve 

zdravotnictví  v souladu se standardy  EU 

 

 

Klíčové aktivity 

projektu 

 

1. Klíčová aktivita 

Tvorby vzdělávacích 

modulů 

 

Cílem aktivity je vytvořit 

komplexní a funkční 

krajský systém včetně 

ucelené struktury 

vzdělávacích programů, 

členěných do jednotlivých 

vzdělávacích oblastí. 

 

2. Klíčová aktivita 

Pilotní ověření 

vzdělávacích modulů a 

systému 

 

Cílem je ověření 

funkčnosti vytvořeného 

systému a pilotní ověření 

vzdělávacích modulů. 

 

Konkurenceschopnost cílové skupiny v oboru 

zdravotnictví na trhu práce bude zvýšena díky 

nastavení, rozšíření, zkvalitnění a prohloubení 

poskytovaných služeb s důrazem na jejich 

dostupnost.  

Celkem vznikne 13 samostatných modulů, které byly 

specifikovány v návaznosti na výsledky a výstupy 

předprojektového šetření. 

 

 Efektivní komunikace 

 Jak zvládnout stres 

 Asertivita v praxi 

 Efektivní motivace 

 Komunikace s  

problémovým pacientem 

 Řízení vztahů s klienty 

 

 

 

ZAMĚŘENÍ MODULŮ:  

 Management I. 

 Management II. 

 Manažerské dovednosti 

 Informovaný souhlas 

 Ochrana zdravotníka 

 Práva pacientů 

 Základy e-learningu a obsluha vybraného 

Learning Management Systém webového 

portálu 

 

 


