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Úvod
Ve sledovaném období školního roku 2016/2017 v oblasti plnění hlavního předmětu a účelu činnosti Vzdělávací
institut Středočeského kraje (VISK®), který je veřejnoprávní neziskovou organizací (právní forma příspěvková
organizace) pokračoval v dalším rozvoji nabídky a služeb dalšího vzdělávání pro všechny hlavní cílové skupiny
(pedagogičtí pracovníci /DVPP/, pracovníci veřejné správy /DVVS/ a pracovníci v sociálních službách /DVSS/).
Obsah nabídky korespondoval s požadavky a potřebami cílových skupin. Základním předpokladem pro tvorbu
programů byla pravidelná a průběžná analýza zpětné vazby z jednotlivých vzdělávacích aktivit a dále na zjišťování
vzdělávacích potřeb průběžnou komunikací s vedoucími pracovníky škol, obcí, kraje, obecních a městských úřadů,
krajského úřadu, úřadů práce, České školní inspekce, ministerstev a dalších.
Dále se rozvíjela oblast vzdělávání seniorů v rámci akademie třetího věku (A3V), a to jak z hlediska obsahu
vzdělávání tak i jeho geografického rozšíření v kraji, kdy již byly aktivity A3V VISK realizovány jako celoroční ve 12
městech kraje a probíhaly přípravy na zahájení ve třináctém městě. V oblasti rekvalifikací byl úspěšně završen
první rok fungování Centra pro rekvalifikace při VISK, jehož hlavním účelem je jednak monitoring, vedení příslušné
databáze nabídek programů profesních kvalifikací a rekvalifikací v rámci kraje, které jsou poskytovány školami a
školskými zařízeními zřizovanými krajem, ale i koordinace a metodické vedení středních škol zřizovaných
Středočeským krajem v oblasti poskytování rekvalifikací a profesních kvalifikací. Nadále probíhala spolupráce
v této oblasti s krajským úřadem práce. Zapojení škol do systému je dobrovolné. Byly získány další autorizace a
doplněno tak portfolio programů VISK v oblasti profesních kvalifikací na čtyři programy: Administrátor
pohřebiště, Kariérový poradce, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Asistent/ka/ Sekretář/ka.
Krátkodobé i střednědobé úkoly byly ve sledovaném období splněny.
Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje má Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví ochranná známka
udělenu ochrannou známku na dobu deseti let a to konkrétně na logo organizace
a dále na
zkratku názvu organizace VISK®.
Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK
1. Základní údaje
Výroční zpráva (dále jen VZ) Vzdělávacího institutu Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (dále jen VISK) vychází ze struktury stanovené Odborem školství a sportu (dále jen
OŠS) Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚ) a je v souladu se směrnicí Krajského úřadu
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Struktura VZ
vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších
předpisů. Tato struktura je pro potřeby VISK jako školského zařízení, které nemá zákonnou povinnost VZ
zpracovávat, ale postupuje v souladu s pokyny a směrnicemi zřizovatele, upravena. Obsahově VZ vypovídá o
plnění hlavní činnosti v oblasti dalšího vzdělávání i mimo působnost školského zákona, tj. činnost definovanou
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Název:

Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Adresa:

V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Zřizovatel:

Středočeský kraj,
IČO

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70 891 095

Identifikátory:

IČO
DIČ
IZO ředitelství
Právní forma
Statut:

00 641 111
CZ 00 641 111
600 032 680
příspěvková organizace
veřejnoprávní nezisková organizace
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Kontakty:

telefon / fax
e-mail
www

325 511 545
visk@visk.cz
www.visk.cz

Ředitel:

Jméno, příjmení, titul
Adresa
telefon / e-mail

Jiří Holý, Mgr.
Slunná 298, 261 01 Příbram 5
606 656 724 / holy@visk.cz

Změny v zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

01. 10. 2005
01. 10. 2005
16. 01. 2006

05. 05. 2006
01. 09. 2006
01. 01. 2007
01. 01. 2007

Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj.19676/2005/ŠKO
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 19687/2005/ŠKO
Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 27 893/06-21

Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 11 624/06-21
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 94685/2006/KUSK
Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 144396/2006/KUSK
Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 27 945/06-21

25. 01. 2008

Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 1 520/2008-21

15. 01. 2010

Rozhodnutí KÚ Stř. kraje
Čj. 017716/2010/KUSK
Rozhodnutí MŠMT ČR
Čj. 1 958/2010-21

22. 01. 2010

31. 08. 2012

Výmaz z rejstříku - Škola v přírodě Rokytnice nad
Jizerou od 1. 10. 2005
Místa poskytovaného vzdělání nebo školských
služeb.
Do školského rejstříku zapisuje:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků,
Středisko služeb školám
Činnost bude vykonávat právnická osoba:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám, Nymburk,
V Kolonii 1804
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků – nejvyšší počet klientů 4 590
Středisko služeb školám – nejvyšší počet klientů
1 000
Středisko služeb školám – nejvyšší počet klientů
4 000
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků – nejvyšší povolený počet klientů 20
000
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám
Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804
Středisko služeb školám – výmaz z rejstříku

Výpis správního řízení MŠMT ČR č. j.
MSMT-32744/2012-25

Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
sídlo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská
ředitel: Mgr. Jiří Holý
Sídlo: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

2. Charakteristika
Institut je v souladu s platnou legislativou zřízena jako krajská příspěvková organizace, mající statut veřejnoprávní
neziskové organizace, jejímž hlavním úkolem a činností je poskytovat služby v oblasti dalšího vzdělávání
dospělých s cílem napomáhat rozvoji a zkvalitňování vzdělávacích činností, správních činností a sociálních služeb,
které jsou, jako službu svým občanům, povinny, v souladu s Ústavou ČR, zabezpečovat územní samosprávné
celky – obce a kraje.
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Organizační struktura a personální obsazení
V čele Institutu stojí ředitel jako statutární zástupce příspěvkové organizace, jmenovaný Středočeským krajem
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů.
Do Institutu jsou zařazeni pracovníci zabezpečující plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové
organizace.

Základní organizační struktura:

Ředitel

Náměstek

Náměstek – hlavní
metodik pro vzdělávání a
projektovou činnost

Metodik – manažer
dalšího vzdělávání

pro ekonomiku a
materiálně technické
zabezpečení

Metodici a organizační
pracovníci

Náměstek pro organizaci
vzdělávání

Provozní a techničtí
zaměstnanci

Ředitel Institutu jmenuje vedoucí pracovníky příspěvkové organizace.
Institut zřizuje pracoviště (místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby) – vzdělávací střediska – na
území Středočeského kraje, hlavního města Prahy a případně dalších krajů. Místy poskytovaných služeb jsou
zároveň místa realizace vzdělávacích programů přímo u klientů.
V čele vzdělávacího střediska stojí kmenový pracovník Institutu - vedoucí vzdělávacího střediska, který odpovídá
za plnění úkolů Institutu v působnosti vzdělávacího střediska, za provoz vzdělávacího střediska a za svěřený
majetek zřizovatele a Institutu využívaný vzdělávacím střediskem. Tento pracovník je nadřízen dalším
pracovníkům Institutu zařazeným v tomto vzdělávacím středisku a je oprávněn jim zadávat a kontrolovat úkoly
související s plněním hlavní činnosti Institutu. Stejně tak je nadřízen všem pracovníkům, kteří jsou
v pracovněprávním vztahu k Institutu v souvislosti s projektovou činností a další činností a jsou zařazeni do
příslušného vzdělávacího střediska. Další kompetence jsou tomuto pracovníkovi svěřeny písemně dalšími
vnitřními předpisy a dokumenty Institutu.
VISK na konci školního roku 2016/2017 uzavřel jedno ze tří pracovišť v Praze (Kořenského 10, Praha 5), které,
vzhledem ke zvýšenému provozu základní školy na stejné adrese, již nemohlo být v plném rozsahu využíváno pro
DV a soustředil vzdělávací aktivity na pracoviště Zborovská 11, Praha 5 a Pštrossova 15, Praha 1, kde byla
navýšena kapacita.
Celkem má VISK devět hlavních (kmenových) pracovišť (Praha 2x, Příbram, Rakovník, Mladá Boleslav, Kladno,
Benešov, Nymburk, Kutná Hora) – vzdělávacích středisek, za jejich činnost odpovídají vedoucí určení
organizačním řádem. Další čtyři doplňková pracoviště (Kolín, Mělník 2x, Beroun) nejsou obsazena kmenovými
pracovníky a doplňují síť pracovišť sloužících k realizaci vzdělávacích aktivit Institutu v hlavních činnostech DVPP,
DVVS a DVSS. Zároveň funguje 12 pracovišť jako centra Akademie 3. věku VISK (Rakovník, Příbram, Nymburk,
Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Neratovice, Mělník, Mnichovo Hradiště, Dobříš, Březnice, Sázava, Kamýk nad
Vltavou). Připravuje se další místo realizace A3V ve Vlašimi. Dalšími pracovišti jsou různá místa realizace
seminářů dle potřeby a požadavku klientů – přednáškové sály, jazykové laboratoře, tělocvičny, učebny ICT apod.
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V těchto případech se ve většině případů jedná o realizaci akcí na zakázku přímo v sídlech objednatelů nebo ve
vyžádaných prostorách. Součástí objednávky je tak velmi často již objednatelem vybrané místo realizace.
Hlavní pracoviště (kmenová) vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vzdělávací středisko VISK, Nymburk, V Kolonii 1804
Vzdělávací středisko VISK, Kutná Hora, Barborská 51
Vzdělávací středisko VISK, Benešov, Černoleská 1997
Vzdělávací středisko VISK, Příbram, Třída Osvobození 387
Vzdělávací středisko VISK, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Vzdělávací středisko VISK, Rakovník, Pražská 1222
Vzdělávací středisko VISK, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Zborovská 11
Vzdělávací středisko VISK, Praha, Pštrossova 15

Doplňková pracoviště vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2017
1.
2.
3.
4.

Vzdělávací středisko VISK, Mělník, Na Polabí 411 (při ČZAM)
Vzdělávací středisko VISK, Mělník, Na Polabí 2854 (při DDM)
Vzdělávací středisko VISK, Kolín, Lipanská 420 (při ZŠ)
Vzdělávací středisko VISK, Beroun, Talichova 824 (při GJB)

Centra Středočeské Akademie 3. věku VISK k 31. 08. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Březnice
Dobříš
Kamýk nad Vltavou
Kutná Hora
Mělník
Mnichovo Hradiště
Neratovice
Nymburk
Příbram
Rakovník
Sázava
Zruč nad Sázavou

Předmět činnosti Institutu
VISK poskytuje další vzdělávání dospělým v rámci celoživotního a profesního vzdělávání.
Je jedinou institucí ve Středočeském kraji, která poskytuje komplexní nabídku dalšího vzdělávání pro velmi
širokou klientelu hlavních cílových skupin, na rozdíl od institucí komerčních, které se soustřeďují na profitní
aktivity.
Jako veřejnoprávní nezisková organizace se tak VISK věnuje i aktivitám, které by, vzhledem k nízkému počtu
klientů z oblastí určitých specializací nebo zájmu, v běžném režimu se zachováním nízké finanční náročnosti a
snadné dostupnosti, nemohly být realizovány. Cílem je tedy zejména poskytování služeb DV podle potřeb
cílových skupin v institucích zřizovaných územními samosprávnými celky. Služeb VISK ale mohou za stejných
podmínek jako veřejnoprávní instituce využívat i klienti institucí státních, soukromých a církevních.
Ve své hlavní činnosti se VISK soustřeďuje na oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na všech
druzích a typech škol a školských zařízení (dále jen DVPP) (vybraná témata jsou v případě potřeby realizována i
pro klienty z řad nepedagogických pracovníků), dalšího vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (úředníků a
dalších zaměstnanců obecních, městských a krajských úřadů a dalších institucí veřejné a státní správy) a volených
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zástupců obcí, měst a krajů (dále jen DVVS), další vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS), vzdělávání
seniorů v rámci tzv. Akademie 3. věku VISK (A3V VISK) a také na vzdělávání určené pro širokou veřejnost. A3V
byla ve sledovaném období realizována již ve dvanácti městech kraje (Rakovník, Příbram, Nymburk, Kutná Hora,
Kamýk nad Vltavou, Zruč nad Sázavou, Neratovice, Mělník, Mnichovo Hradiště, Dobříš, Březnice, Sázava) a
poskytování proseních kvalifikací při Centru pro rekvalifikace a profesní kvalifikace při VISK (CPR VISK), které je
založeno a vykonává činnost od roku 2016.
Integrální součástí DVPP, DVSS, a DVVS jsou kvalifikační studia podle potřeb cílových skupin včetně programů
rekvalifikačních a programů profesních kvalifikací. Ve sledovaném období probíhaly tyto kvalifikační programy:
DVSS:


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

DVVS:




Vstupní vzdělávání úředníků
Vzdělávání vedoucích úředníků
Zvláštní odborná způsobilost

DVPP:









Studium pedagogiky pro učitele
Studium pedagogiky pro vychovatele
Studium pedagogiky pro pedagogy volného času
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Doplňující didaktické studium anglického jazyka
Doplňující didaktické studium španělského jazyka
Studium k výkonu specializovaných činností (dvouleté studium) – Prevence sociálně patologických jevů

Jako doplňující byly realizovány i nadstavbové rozšiřující kurzy pro ředitele a jejich zástupce: Profesní manažerské
vzdělávání a Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy
CPR VISK:
VISK je nositelem čtyř autorizací a poskytuje profesní kvalifikace v oborech:
 Administrátor pohřebiště
 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 Kariérový poradce
 Asistent/ka / Sekretář/ka.
Vzdělávání všech cílových skupin probíhá v převážné míře formou prezenční výuky, odůvodněných případech je
výuka doplňována dalšími formami (distanční e-learningové kurzy, využití platformy Moodle, praktický výcvik,
exkurzní činnost, blended learning apod.).
Oblasti vzdělávání zahrnují kompletní problematiku škol a školských zařízení v oblasti jejich hlavní činnosti, a to
zejména v oblasti obsahu a forem vzdělávání, dále v oblasti řízení a právních předpisů a v oblasti metodiky.
Postupně je budována i kompletní nabídka vzdělávání pro oblast veřejné správy, a to jak v obecné problematice,
tak v jednotlivých specializacích. V této oblasti je realizováno jak vstupní vzdělávání tak průběžné. Nabídka je
směřována jak na řadové tak na vedoucí úředníky. Úspěšně bylo zahájeno vzdělávání zaměřené na přípravu ke
zkouškám zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ). Oblast DVSS je velmi rychle pokrývána nabídkou vzdělávacích
programů v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje a managementem
zařízení poskytujících sociální služby včetně specialistů a odborných garantů této problematiky. VISK dále plní
specifické úkoly v oblasti dalšího vzdělávání zadané zřizovatelem a to jak v oblasti vzdělávání seniorů, úkolů
v oblasti mezinárodních aktivit apod.
Ve sledovaném období byly doplněny vzdělávací programy v oblasti profesních kvalifikací a doplněno portfolio
na čtyři (viz výše) programy a zkoušky profesních kvalifikací, čímž byl zároveň splněn jeden ze střednědobých cílů
VISK.
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Důležitým předpokladem plnění hlavních úkolů VISK je veřejně prospěšný charakter činnosti, který umožňuje
dostupnost akreditovaných vzdělávacích aktivit co nejširšímu spektru klientů.
Všechny vzdělávací programy nabízené VISK jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spektrum akreditací je průběžně postupně
rozšiřováno, dobíhající akreditace jsou prodlužovány a aktualizovány na další období.
Základní obsah činnosti
Základním obsahem činnosti je zejména koncepční rozvoj a realizace dalšího vzdělávání dospělých v rámci
celoživotního vzdělávání.
Je založeno na tvorbě akreditovaných vzdělávacích programů na základě analýzy potřeb cílových skupin. VISK
proto systémově provádí monitoring a vyhodnocování jednotlivých vzdělávacích programů různými evaluačními
metodami, zejména dotazníkovou metodou, osobními rozhovory s účastníky vzdělávacích akcí, hospitacemi
apod.
Řídící a kontrolní činnost
Řídící a kontrolní činnost je zajištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
zákonů. Zodpovědnou osobou je ředitel organizace.
Kontrola v organizaci se řídí obecně platnými právními předpisy, předpisy zřizovatele, organizačním řádem VISK
a dalšími vnitřními předpisy. Zaměstnanci jsou s vnitřními normami a jejich změnami seznamování
prostřednictvím elektronického komunikačního systému organizace, dále jsou seznamování s těmito normami
v písemné formě při společných provozních poradách VISK.
Je zaveden systém vnitřní řídící kontroly spočívající v realizaci kontroly před vznikem závazku, kontroly průběžné
a následné.
Evaluace jednotlivých vzdělávacích programů je prováděna zejména dotazníkovou metodou, řízenými rozhovory
s účastníky i lektory a hospitacemi metodiků DV.
Hlavní a doplňková činnost
Hlavní činnost:


Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, a prováděcích
předpisů.



Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.



Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů jako Profesních vzdělávání pracovníků příspěvkových organizací zřizovaných
Středočeským krajem.



Vzdělávání členů zastupitelstev a ostatních pracovníků územních samosprávných celků a dalších
subjektů veřejné správy ve Středočeském kraji.



Vzdělávání členů zastupitelstev a ostatních pracovníků územních samosprávných celků a dalších
subjektů veřejné správy ve Středočeském kraji.



Poskytování profesních kvalifikací ve vybraných oblastech
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Vzdělávání seniorů v rámci středočeské Akademie 3. věku VISK



Realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých.



Zajišťování analytické činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.



Zajišťování úkolů spojených s nakladatelskou a vydavatelskou činností pro potřeby vzdělávání
dospělých.



Překladatelská a tlumočnická činnost.



Zajišťování ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacích akcí.



Poskytování poradenství a konzultací v oblasti vzdělávání dospělých.

Doplňková činnost stanovená zřizovatelem dle zřizovací listiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví – škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných
obcemi a jinými zřizovateli.
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a
právnických osob – škol a školských zařízení zřizovaných obcí.
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
Zprostředkování služeb.
Specializovaný maloobchod.
Truhlářství.
Zámečnictví.
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
Poskytování technických služeb.
Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb.
Silniční motorová doprava osobní.
Silniční motorová doprava nákladní.
Ubytovací služby.
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a dalšího
vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků.
Provozování cestovní kanceláře.
Správa a údržba nemovitostí.
Hostinská činnost.
Překladatelská a tlumočnická činnost.
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.

VISK realizoval v roce 2016/2017, tak jako v roce minulém, doplňkovou činnost uvedenou v bodu:
1 (Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej), 5 (Zprostředkování služeb) a 16 (Ubytovací služby).
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Materiálně technické podmínky
Organizace spravovala ve sledovaném období roku 2016/2017 jednu nemovitost v majetku Středočeského
kraje: rekreační zařízení v Rokytnici nad Jizerou
Objekt v Rokytnici byl i ve školním roce 2016/2017 je využíván školami k lyžařským výcvikům, školám v přírodě,
a vzdělávacím aktivitám pro dospělé. V průběhu sledovaného období byla prováděna pravidelná údržba a
opravy. Bylo pokračováno v postupné modernizaci vybavení zejména nábytkem na pokojích a doplňováno vnitřní
vybavení v kuchyni. V objektu je instalováno elektronické zabezpečení.
Vzdělávací střediska VISK vyvíjejí svou činnost většinou v objektech ve vlastnictví Středočeského kraje, v menší
míře v objektech pronajímaných. Využití nemovitostí v majetku Středočeského kraje, které jsou předány
k hospodaření příspěvkovým organizacím Středočeského kraje, je realizováno na základě smluv o výpůjčce a
hrazeny jsou náklady na dodávku energií a další služby s užíváním nemovitostí spojené.
Pracovníci jsou vybaveni běžnou kancelářskou a komunikační technikou. Pro plánování a organizování
vzdělávacích programů sdílejí dálkově společnou databázovou aplikaci organizace – Katalog programů (KAPR).
Pro usnadnění administrace, řídících činností, plánování a evidence apod. VISK kompletně přešel na využití
aplikací Microsoft 365 a využití cloudů. Pro vybrané moduly DV a specifickou vnitřní komunikaci organizace je
využíváno prostředí Moodle VISK. Průběžně jsou realizován opatření k modernizaci SW vybavení, pokračuje se
v další etapě náběhu moderní upgradované verze programu Katalog programů. Pokračuje se ve využívání
facebookových stránek,, organizace kompletně přešla na využití elektronické verze katalogů.

3. Činnost
VISK je zřízen Středočeským krajem jako příspěvková organizace s charakterem veřejnoprávní neziskové
organizace, jejímž hlavním úkolem je provádět veřejně prospěšnou činnost formou podpory a realizace
vzdělávacích a podpůrných aktivit v rámci celoživotního vzdělávání dospělých s důrazem na další vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP), další vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (ÚSC) – tzv.
vzdělávání ve veřejné správě (DVVS) a další vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS). Dále poskytuje a
připravuje aktivity v oblasti vzdělávání volených zástupců ÚSC, vzdělávání seniorů (Akademie 3. věku VISK – A3V
a vzdělávání dalších profesních skupin, nezaměstnaných a jiných zájemců v oblasti rekvalifikací (CPR VISK).
V souladu s potřebami kraje VISK pokračuje v podpoře výuky cizích jazyků, zejména angličtiny. Probíhá úzká
spolupráce s Britskou radou (e-learningové kurzy, spolupráce při realizaci projektové činnosti), posílena byla
konzultační činnost v oblasti výuky cizích jazyků, realizovány byly vlastní jazykové kurzy, probíhala distribuce
dvojjazyčných materiálů na podporu výuky AJ, newsletter Emb JAR a US (AC), apod. Úspěšně byl zakončen grant
grant State Departmentu získaný prostřednictvím US Embassy v Praze k podpoře metodických kurzů AJ. Grant
byl VISK přidělen a připravena série jazykových seminářů pro učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ. Semináře byly
vedeny vysokoškolskými pedagogy z Washington University ve Spojených státech Amerických Joy Egbert a Ohio
University Gregem Kesslerem a Jeffem Kuhnem. Semináře byly zaměřeny na využití moderních výukových
technologií při výuce angličtiny.
V oblasti dalšího vzdělávání je VISK nositelem celkem již téměř několika set akreditovaných kurzů a programů.
Jejich rozsah a obsah je neustále aktualizován a doplňován. V DVPP je VISK je v nabídce více jak pět set
akreditovaných vzdělávacích programů, v DVSS i DVVS více jak sto programů. V oblasti A3V se jedná o nabídku
zhruba 30 vzdělávacích programů, které jsou v jednotlivých střediscích A3V realizovány, v rámci CPRE VISK je VISK
autorizovanou osobou ve čtyřech profesních kvalifikacích.
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Statistika dalšího vzdělávání (DVPP, DVVS, CPR, A3V) 2016/17
DVPP

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Počet osobohodin

1. pololetí 2016/17
2. pololetí 2016/17

226
235

2 336
2 562

3 100
3 943

39 437
41 895

Celkem

461

4 898

7 043

81 332

DVVS

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Počet osobohodin

2. pololetí 2016
1. pololetí 2017

46
68

353
552

827
1114

6 414,5
8 787

Celkem

114

905

1 941

15 201,5

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Počet osobohodin

Přípravné kurzy
Zkoušky

5
7

184
-

49
52

1 864
-

Celkem

12

184

101

1 864

DVSS

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Počet osobohodin

2. pololetí 2016
1. pololetí 2017

14
22

242
468

259
390

5 304
9 966

Celkem

36

710

649

15 270

A3V

Počet akcí

Počet hodin

Počet účastníků

Počet osobohodin

1. pololetí 2016/2017
2. pololetí 2016/2017

27
25

580
564

429
502

10 259
10 741

Celkem

52

1 144

931

21 000

675

7 841

10 665

134 667,50

Celkem DV VISK 2016/17

4. Údaje o dalších aktivitách zařízení a prezentaci na veřejnosti
Programy a projekty


Po ukončení projektů v rámci OPVK se VISK soustředil na plné pokrytí potřeb škol v oblasti výzvy MŠMT
v rámci tzv. Šablon.



Ve sledovaném období VISK úspěšně zakončil působení jako partnerská organizace v programu
Erasmus+ v projektu „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním
vzdělávání“ (partnerství s městem Příbram, městem Hoorn v Holandsku a školami v obou městech) a
zahájil nové působení v programu Erasmus+ opět jako partnerská organizace (společně se
Středočeským krajem a OA a VOŠ Příbram a Landkreisem Birkenfeld spoku s BBS Idar – Oberstein)
v projektu „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve vzdělávání“. Projekt bude probíhat
do roku 2019.



Ředitel VISK je nadále na další tříleté období zapojen do práce Národní rady pro kvalifikace.
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Vedení VISK a jednotliví metodici jsou zapojeni do všech pracovních skupin v rámci KAP Středočeského
kraje a dalších pracovních skupin zaměřených na kariérové poradenství, rozvoj lidských zdrojů apod.



V prvním pololetí 2017 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi VISK a Škoda Auto Vysokou školou
(ŠAVŠ) v oblasti spolupráce v DVPP a podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. postupně jsou
vytvářeny společné vzdělávací programy, nositelem akreditací je VISK, odborným garantem je ŠAVŠ.



V rámci programů primární prevence získal VISK grant MŠMT na program Bezpečné klima. Dále byly
realizována programy primární prevence na základě grantu Středočeského kraje - odboru školství,
mládeže a sportu. Hlavní aktivitou obou programů byly aktivity DVPP.



Ve sledovaném období se dále rozvíjely aktivity v oblasti prevence Kyberšikany v rámci programu
Bezpečný internet.



Dále byly realizovány aktivity dle zadání zřizovatele v oblasti prevence kriminality – bezpečné město.



Dále VISK realizoval aktivity v rámci projektu kraje – Senior v kyberprostoru.



VISK navázal spolupráci v rámci vznikající Expertní komory kariérového poradenství.



Plně se VISK zapojil do aktivit KAP jak účastí ve všech pracovních skupinách (minitýmech), tak v řadě
seminářů KAP a dále do přípravy projektové části iKAP.



VISK ve sledovaném období získal grant od německé nadace DBU v rámci projektu Cesty potravin,
zaměřeném na zdravou výživu a určeném pro mateřské školy. Jedním z výstupů projektu budou
akreditované programy DVPP, které budou pilotně ověřeny na vybraném vzorku MŠ.

Mezinárodní spolupráce
VISK ve sledovaném období byl zapojen do programu Erasmus+ projektem „Zvyky a tradice v Evropě jako
vzdělávací koncept pro MŠ a ZŠ“ v rámci programu ERASMUS+ v aktivitě KA2 Strategické partnerství. Projekt byl
zahájen na podzim 2014. Projekt pokračuje v roce 2015, ukončen byl v červnu 2017. partneři byly na české straně
město Příbram a jím zřizované vybrané mateřské a základní školy. Zahraničními partnery bylo město Hoorn
v Holandsku a vybrané školy působící na jeho území. VISK plnil úkoly partnerské organizace. Od roku 2017 je VISK
opět jako partnerská organizace zapojen do projektu „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve
vzdělávání“. Projekt se uskutečňuje v rámci programu Erasmus+. Dalšími partnery na české straně je Středočeský
kraj – Krajský úřad Středočeského kraje, OA a VOŠ Příbram, OHK Příbram, na německé straně Landkreis
Birkenfeld, Komerzkammer a BBS Idar – Oberstein. Projekt potrvá do roku 2019.
VISK se i nadále podílel na prezentacích své činnosti a výměně zkušeností v mezinárodním měřítku na různých
mezinárodních setkáních a při návštěvách zahraničních delegací ve Středočeském kraji.
Ve sledovaném období byla také realizovány další výstavy fotografií Středočeského kraje v rámci dlouhodobého
projektu VISK ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KU Středočeského kraje. v jarních měsících
výstav proběhla v partnerském regionu Bourgogne – Franche-Comte v Besanconu a v měsíci červnu pak
v hlavním městě Německa Berlíně.
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5. Údaje o pracovnících VISK

I. Základní údaje o pracovnících (k 30. 9. 2016)
Počet pracovníků
celkem
metodici
organizační pracovníci
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený
20/19,75
13/12,75
4/4

Techničtí pracovníci
interní/DPČ
0/2

Základní údaje o pracovnících (k 30. 6. 2017)
Počet pracovníků
metodici
organizační pracovníci
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený

celkem
fyzický/přepočtený
20/19,5

12/11,8

5/4,75

II. Věková struktura pracovníků (k 30. 9. 2016)
Počet metodiků a
Do 30
organizačních
31 – 40 let 41 – 50 let
let
pracovníků
Celkem
3
6
2
z toho žen

3

5

2

Věková struktura pracovníků (k 30. 6. 2017)
Počet metodiků a
Do 30
organizačních
31 – 40 let 41 – 50 let
let
pracovníků
Celkem
3
6
2
z toho žen

3

5

Techničtí pracovníci
interní/DPČ

2

0/2

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

5

1

2

43,41

3

1

1

41,50

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

3

3

2

44,41

3

1

1

42,50

III. Pracovníci – metodici – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2016)
Počet pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
Střední
- Mgr., Ing. a vyšší
- bakalářské
9
2
1
1
Pracovníci – metodici – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 6. 2017)
Počet pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
střední
- Mgr., Ing. a vyšší
- bakalářské
8
2
1
1

Základní
0

Základní
0

Pozn.: 3 pracovnice na mateřské dovolené
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Zaměstnanci nepracují přímo na pozici pedagogického pracovníka, byť řada z nich má pedagogické vzdělání. Díky
aktivní účasti na pořádaných vzdělávacích programech jsou neustále seznamováni s aktuálními trendy ve školství.
V oblasti andragogiky se vzdělávají v rámci samostudia. Dva z členů širšího vedení VISK absolvovali vedle svého
původního magisterského pedagogického vzdělání v rámci dalšího vzdělávání i vysokoškolské studium Školského
managementu na UK v Praze. 6 zaměstnanců VISK lektoruje v oblasti DVPP, DVVS a DVSS.
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Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, požární ochrany, ICT a prezentačních dovednostech
a dále jsou pravidelně podle svého zájmu a potřeb proškolování v rámci účasti na výuce a její kontrolní činnosti
a monitoringu.
7. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a dalšími kontrolními orgány
Ve sledovaném období byla provedena kontrola Odborem kontroly KU Středočeského kraje, která zjistila
pochybení v oblasti inventarizace majetku. Zjištěné nedostatky byly obratem odstraněny a následná kontrola
proběhla bez závad. K potřebě inventarizace majetku byl na základě výsledků kontrolní činnosti zaveden
elektronický evidenční systém. Jiné kontroly realizovány nebyly.
8. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školského zařízení
I. Základní údaje o hospodaření
Základní údaje o hospodaření
v tis. Kč

Za rok 2016
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2017
(k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

21 520

469

9 565

224

2.

Výnosy celkem

21 520

497

10 470

389

3 285

0

příspěvky a dotace na provoz

9 467

z toho
ostatní výnosy
3.

12 053

497

7 185

389

0

28

905

165

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem
(INV)

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

mzdové výdaje (platy a OPPP)

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
z toho
z toho

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
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Za rok 2016
(k 31. 12.)
0
415
0

VZ VISK 2016/2017
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

4 142

ostatní účelové výdaje celkem

5 325

z toho

UZ 002 protidrogová prevence
z toho

493

UZ 007 nájem

32

UZ 019 platy hrazené r rozpočtu kraje
5.

4 800

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko
atd.)

810

čerpání smluvního grantu US Ambasáda a příspěvky na A3V semináře od MěÚ

V roce 2016 zřizovatel poskytl dotaci na provoz a platy organizace, která částečně pokryla běžné náklady.
Zbývající provozní náklady organizace uhradila z tržeb DVPP, DVVS a DVSS.
Pro rok 2017 byla na činnost VISK poskytnuta dotace na Prevenci rizikového chování ze státního rozpočtu.
Zřizovatel poskytl dotaci na provoz a platy organizace.
9. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu 1
 Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, OP RLZ, FM EHP/Norsko, OP VK, OP ŽP, OP LZZ, ROP, Prevence
sociálně patologických jevů – Minimální preventivní programy apod.
2011/2012
Program, grantový program, dotační titul
OP VK – GP reg. č. CZ.1.07/1.3.04/02.0016
Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském
kraji - PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLA 21
Realizace: 01/2010 – 05/2012
OP VK – GP reg. č. CZ.1.07/1.3.04/02.0017
Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce
a zkvalitňování výuky AJ – UČITELSKÁ ANGLIČTINA
Realizace: 02/2010 – 11/2012
OP VK – GP reg. č. CZ.1.07/1.1.06/02.0096
Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského
kraje programem Super-Nature - SUPER-NATURE PRO ZŠ
Realizace: 01/2010 – 12/2011
OP VK – GP reg. č. CZ1.1.07/1.3.04/03.0019
Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech - EVROPSKÁ UNIE A MY
Realizace: 01/2012 – 12/2012

Finanční podpora
schválena (ano/ne)
ANO

Výše schválené
podpory v Kč
7 098 346,08

ANO

9 891 904,25

ANO

9 719 794,00

ANO

3 608 037,86

2012/2013
Program, grantový program, dotační titul
OP VK – GP reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0049
Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a
školských zařízení Středočeského kraje v anglickém jazyce – MANAŽERSKÁ
ANGIČTINA
Realizace: 04/2013 – 12/2014
OP VK – GP reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0050
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol
Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ
Realizace: 04/2013 – 12/2014

Finanční podpora
schválena (ano/ne)
ANO

ANO

Výše schválené
podpory v Kč
5 921 128,68

6 537 437,17

2013/2014
Finanční podpora
schválena (ano/ne)

Program, grantový program, dotační titul

1

Výše schválené
podpory v Kč

U víceletých programů zahrňte celou schválenou podporu od roku, v němž byla schválena, resp. požadována.
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VZ VISK 2016/2017
OP LZZ – reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7. 00092
Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském
kraji - PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ
Realizace: 11/2013 – 06/2015
OP VK – IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086
Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického
vzdělávání – MALÍ ŠIKULOVÉ
Realizace: 06/2014 – 06/2015

ANO

2 993 660,00

ANO

3 654 358,05

2014/2015, 2015/2016
Program, grantový program, dotační titul
Nebyly vyhlášeny příslušné a vhodné výzvy programovacího období 2014-2020.
Zvažujeme zapojení do programu Erasmus+ v rámci aktivit KA1 a KA2 v roce 2016 a následujících.

2015/2016, 2016/2017
Program, grantový program, dotační titul
Grant State Dept. – využití moderních ICT technologií ve výuce angličtiny
MŠMT –Bezpečné klima
Erasmus+ - partnerství v projektu „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve vzdělávání“
DBU – Cesta potravin

Nástin čerpání finanční podpory v dalších letech: Za současných podmínek vycházejících z informací ve výše
uvedené tabulce nelze nástin v tomto období zatím blíže specifikovat.
10. Přijaté žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ve sledovaném období nebyla evidována žádná žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
11. Závěr
Činnost VISK je koordinována a usměrňována Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Středočeského kraje v souladu se zřizovací listinou v jednotlivých oblastech hlavní činnosti a v souladu se
schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje. VISK naplňuje
aktuální požadavky kraje a cílových skupin v oblasti vzdělávání dospělých, vytváří a postupně stabilizuje
komplexní systém dalšího vzdělávání obyvatel Středočeského kraje, případně potřeb zájemců o další vzdělávání
mimo území kraje. Pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti slouží síť jednotlivých pracovišť – vzdělávacích
středisek VISK ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy. Potvrdila se výhodnost využití přirozené
spádovosti těchto pracovišť pro všechny cílové skupiny. V průběhu sledovaného období se podařilo pokračovat
v plnění krátkodobých a střednědobých cílů. Výkonové výkyvy v některých segmentech činnosti, zapříčiněné
zejména vnějšími vlivy, se dařilo eliminovat jednak zvýšeným úsilím pracovníků na hranu možností a kapacit
organizace, udržením minimálního možného potřebného počtu kmenových pracovníků a zároveň maximálním
plněním koncepčních cílů organizace v oblasti zvyšování kvality služeb, rozšiřování oblastí dalšího vzdělávání a
rozvojem nových kontaktů a navazování spolupráce s dalšími institucemi a odborníky.
VISK plní zadané krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úkoly.
V Nymburce dne 25. 10. 2017

Mgr. Jiří Holý
ředitel VISK
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