Hezký den,
chtěla bych vás informovat o dalším postupu ve vzdělávání zastupitelů v rámci projektu ESO.
Bohužel, byli jsme nuceni vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním
COVID-19 dočasně pozastavit veškeré nabízené prezenční vzdělávací aktivity. Hlavní úsilí realizačního
týmu je tedy v současné době soustředěno na vytváření e-learningových kurzů v novém IT
systému. Bezplatné e-learningové kurzy jsou nejen dalším krokem k postupnému dokončení
projektového vzdělávání, ale jsou také jednou z možností průběžného rozšiřování odborných znalostí
a dovedností všech zastupitelů.
Po přihlášení do IT systému na www.projekteso.cz jsou v současné době k dispozici e-learningové
kurzy k problematice těchto oblastí:
Akreditované








Občanský zákoník a obce - základní modul
Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
Zákon o obcích a předpisy související – základní modul
Zákon o obcích a předpisy související – pokročilý modul
Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů

Neakreditované




Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů

Postupně pak budou zveřejňovány další e-learningové kurzy, například k tématům střetu zájmů,
archivnictví nebo hospodaření s majetkem.
Prostřednictvím nového IT systému tak mohou všichni zastupitelé pokračovat ve svém vzdělávání
formou bezplatných e-learningových kurzů. Pokud v minulosti absolvovali minimálně 20 hodin
prezenčního vzdělávání a nyní absolvují minimálně 20 hodin e-learningu (celkem budou mít tedy 40
hodin vzdělávání), splní tak podmínku pro získání certifikátu Vzdělaný zastupitel, případně Vzdělaná
obec, a to když výše uvedenou podmínku splní více než 50 % zastupitelů dané obce.
Jako zpětnou vazbu bychom potřebovali z dané obce seznam osob, které e-learning absolvovaly. Na
základě toho si účastníky v systému vyhledáme a doplníme do statistických údajů u jednotlivých obcí.
V současné době také intenzivně připravujeme možnosti spuštění on-line vzdělávání, které by po čas
koronavirové pandemie nahradilo chybějící prezenční vzdělávání. O přípravě této formy vzdělávání
vás budeme průběžně informovat.
Pokud byste zaregistrovali nějaká další témata vhodná pro e-learningové kurzy, o která by byl v území
zájem, tak mi, prosím, dejte vědět.
Přeji pevné zdraví a těším se na další spolupráci i v této nelehké době.
S úctou Marcela Štiková

