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Cíl projektu 
 

 Zajistit prostřednictvím vzdělávání plnou 
implementaci e-Governmentu do celé 
veřejné správy , a to vždy před zavedením 
příslušné eGovernmentové funkcionality 
do praxe. 

 



Postupy dosažení cíle projektu 
• Průběžné proškolování a aktualizace eGovermentových 

znalostí a dovedností všech cílových skupin projektu 
v souladu s postupným zaváděním jednotlivých 
eGovrnmentových funkcionalit. 

• Zpracování a průběžná aktualizace vzorových 
vzdělávacích programů určených k realizaci manažery 
vzdělávání a školiteli eGON center (v návaznosti na 
projekty podané v rámci výzvy OPLZZ č. 40). 
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Cílová skupina projektu 

• Úředníci a zaměstnanci veřejné správy 

• Metodici, školitelé a politici 
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Zázemí eGovernementu a způsobu vzdělávání v 

této oblasti v České republice 
 

 

• Základním strategickým dokumentem pro implementaci 
eGovernemntu je, vedle příslušných zákonů, dokument MVČR 
Strategie implementace eGovernmentu do území . 

 

• Nedílnou součástí uvedeného dokumentu je také detailní 
popsání systému vzdělávání v této oblasti . 

 

• Metodikem, koordinátorem a praktickým realizátorem 
vzdělávání v eGovernmentu je Institut pro veřejnou správu 
Praha. 
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Způsob vzdělávání v eGovernmentu v 

České republice 
 

  

 Systém vzdělávání je postaven na dvou základních pilířích. Jedním z nich je 
Institut pro veřejnou správu Praha, druhým eGON centra v krajích a obcích s 
rozšířenou působností . 

 

 Institut zpracovává vzorové vzdělávací programy, školí manažery vzdělávání a 
školitele EGON center a poskytuje jim metodickou a technologickou podporu. 
Institut také zpřístupňuje každému centru systém pro řízení elektronického 
vzdělávání LMS ELEV (jde o systém, který byl vytvořen přímo pro potřeby 
vzdělávání úředníků . 

 

 EGON centra následně organizují vzdělávání ve své spádové oblasti a při školení 
využívají vzdělávací programy připravené Institutem.  

 



Formy vzdělávání 
• Prezenční forma (využita zejména pro školení 

manažerů a školitelů eGON center a to v oblasti 
odborných i pedagogických znalostí a dovedností). 

 

• Distanční forma, resp. eLearning (využitá k 
proškolování cílové skupiny v celé šíři, poskytována 
prostřednictví LMS ELEV). 
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LMS ELEV 
• eLearningové prostředí dodavatele projektu Institutu pro 

veřejnou správu Praha. 

• Poskytováno bezplatně všem eGON centrům, resp. obcím, 
které podaly projekty v rámci výzvy OPLZZ č. 40. 

• Umožňuje okamžitou distribuci a aktualizaci kurzů 

• Umožňuje administraci studujících. 

• Součástí je diskuzní fórum pro manažery vzdělávání a školitele 
eGON center. 

• Součástí je technická podpora pro manažery vzdělávání, 
školitele i studující. 
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Výstupy projektu  
Ukázky již realizovaných kurzů 

• Práce z portálem Czech POINT 

• Elektronický podpis 

• Informační systém datových schránek I  a II 

• Práce s kancelářskými programy Word, Excel, Power 
Point 

• Pedagogické minimum pro manažery vzdělávání a 
školitele eGovernmentu 
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Nejvíce využívané kurzy eGON centry 

 

• Informační systém datových schránek ( 15 314 
přihlášených) 

• Word pro začátečníky  ( 8 785 přihlášených) 

• Zaručený elektronický podpis (7 416 přihlášených) 

• Excel pro začátečníky  (7 381 přihlášených) 
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Udržitelnost projektu 

 

• dle metodiky OPLZZ 

• praktické informace sdělí IVS 
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Základní statistické údaje 
k 20.2. 2012 

• V rámci projektu bylo připraveno 58 prezenčních a 
distančních vzdělávacích programů pro eGON centra. 

• V rámci projektu bylo eLearningovou a prezenční 
formou proškoleno IVS 7 503 studujících. 

• V rámci projektu bylo realizováno 7 seminářů, s 
účastí téměř 2 000 posluchačů. 

(údaje 2011) 
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Návaznost na výzvu č. 40 
• Na projekt navazují projekty podané v rámci výzvy 

OPLZZ č. 40. 

• V současné době využívá systém ELEV 93 eGON 
center, která využívají vzdělávací projekty vzniklé v 
rámci tohoto projektu. 

• V rámci eGON center bylo distančně proškoleno více 
než 91 000 osob (počty proškolených prezenčně 
nejsou v této fázi realizace projektu k dispozici) 
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Jak se přihlásit do kurzů v rámci 
projektu 

• Přihlášením u eGON centra v příslušném správním 
obvodu (seznam aktivních eGON center na 
www.institutpraha.cz). 

• V případě obcí, kde na příslušné obci s rozšířenou 
působností nevzniklo eGON centrum přihlášením u 
Institutu pro místní správu Praha (přihlášky na 
http://elev.institutpraha.cz/regman/eGovernment.ht
ml). Od 1.3. k dispozici pouze ve statické formě. 
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Kontakty 
Příjemce dotace:  Odbor veřejné správy MVČR 
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