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VZNIK eGON CENTER 

 

Výzva č. 38 - Nastavení systému vzdělávání v eGovernmentu a 
zavedení procesního modelování agend veřejné správy 

Výzva č. 40 - Vzdělávání v eGON Centrech krajů a obcí s rozšířenou 
působností 

o školení úředníků, zaměstnanců, členů zastupitelstev, zaměstnanců 
zřizovaných organizací  

o školitelé proškolení Institutem (Výzva č. 38) 

o centrální LMS + závazné vzdělávací programy (Výzva č. 38) 



NÁVAZNOST VÝZEV č. 38 a č. 40 
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2009 

o Školení administrátorů LMS ELEV (manažeři vzdělávání) 

o Zpřístupnění LMS, distribuce přístupových údajů > 200 klonů 

o Podávání projektů ve výzvě č. 40  (Blansko  1. 10. 2009 – 30.11. 2011) 

o 22 eL kurzů –nejžádanější Czech POINT 

 

2010 

o Pokračování podávání projektů (Aš  1.11.2010 –   1.11. 2013) 

o od 1.6. 2010 omezení přístupů do LMS cca 100 klonů 

=>  Institut plní roli „eGON centra“  

o 36 eL kurzů – nejžádanější Czech POINT – Evidence obyvatel 
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2011 

o 51 eL kurzů – zájem rovnoměrně rozložen 
o MS Word, MS Excel  

o 93 klonů 

o otázky eGON center – udržitelnost projektů 

 

2012 

o Příprava na udržitelnost projektu 

o Přehled termínů ukončení projektů eGON center 
o ukončení převážně květen 2012 – listopad 2013 

o  jednání s MV o rozsahu služeb poskytovaných eGON centrům 

 

 

  



„eGON CENTRUM“  INSTITUTU 
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ROK POČET   
STUDUJÍCÍCH 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KURZ 

2009 2347 CzP – Bodové hodnocení řidiče (932) 

2010 1456 CzP – Evidence obyvatel (252) 

2011 1337 Excel pro začátečníky (199) 
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Excel pro začátečníky  
199 
15% 

Word pro začátečníky 
192 
14% 

Zpracování osobních 
údajů ve veřejné správě 

88 
7% 

Vidimace a legalizace  
69 
5% 

Informační systém 
datových schránek 

59 
4% 

Ostatní 
730 
55% 

Zájem o kurzy v „eGON centru“ Institutu za rok 2011 
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STATISTIKA TROCHU JINAK 

aneb  

 
CO NEBYLO V MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

 

(údaje za rok 2009) 
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Marie 2526  

Ženy 
 

 

 

 

Lenka 2528  

Eva 2564  

Hana 3129  

Jana 5682  
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Miroslav 842  

Muži 
 

 

 

 

Jan 1127 

Pavel 1333 

Jiří 1437 

Petr 1796 



SHRNUTÍ 
 

o Obsahy kurzů v pdf  

o Přístup LMS ELEV – 2 týdny po ukončení projektu 

o Návody – nejčastější dotazy 

o Technická podpora – pouze přístupy administrátora 

o e-maily studujících eGON center zaslané Institutu     
 upozornění administrátora nebo tutora 

 
o Aktuální informace na www.institutpraha.cz – egon 

o případné změny rozsahu podpory 
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http://www.institutpraha.cz/


KONTAKTY 
 

LMS ELEV – j.kar@institutpraha.cz 
• zapomenuté heslo, změna manažera/administrátora 
• nefunkční ELEV 
 

JINÉ DOTAZY – j.vob@institutpraha.cz, z.sil@institutpraha.cz 
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12:00 – 13:00   OBĚD 

13:00 – 15:00 PC UČEBNA 
 (pro zájemce) 

 
Děkujeme za spolupráci  

a šťastnou cestu domů  
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