
O co jde? Pro koho je 
kurz určen?

Co se na kurzu 
naučíte?Připravili jsme pro vás kurz, díky kterému 

rozvinete své schopnosti strategicky myslet 
a budete vědět, s jakými nástroji ve vaší praxi 
strategicky pracovat. 

STRATeduka je zaměřená na rozvoj kompetencí 
v  oblasti strategického plánování a  řízení. 
Kurz sleduje trendy 21. století, aby nabídl 
to nejlepší ze současného porozumění 
strategickému plánování a řízení. 

Kromě toho, že si budete celou řadu 
aspektů moci prakticky vyzkoušet, bude 
vám dostupná široká znalostní základna 
prostřednictvím e-learningového prostředí 
pro další seberozvoj. Zároveň si prohloubíte 
porozumění celému procesu strategické 
práce – od identifikace potřeby přípravy 
strategického dokumentu až po jeho 
vyhodnocování. 

Kurz také představí a  zpřístupní celou řadu 
informací k jednotlivým nástrojům, které je ke 
strategické práci vhodné využívat.

V  rámci kurzu získají účastníci přístup 
k podkladům pro strategické řízení a plánování 
se spoustou zdrojů, videí a odkazů, ke kterým 
se budou moci vracet pro získání inspirace při 
řešení úkolů v každodenní práci. 

V kurzu se naučíte:

● Jak strategicky plánovat rozvoj 
veřejného života?

● Jak formulovat rozvojové priority? 

● Jak předcházet zásadním rizikům?

● Jak efektivně implementovat 
strategická řešení?

V  kurzu získáte ucelený přehled o  tom, 
jak vám může strategické řízení pomoci 
v zodpovězení nejen výše uvedených otázek, 
a dozvíte se, jak se dále ve strategické práci 
rozvíjet.

Kurz je připravován pro státní a  krajské 
úředníky a  pro volené zástupce samospráv. 
V  případě, že máte na starost přípravu či 
implementaci konkrétního strategického 
dokumentu, nebo v  případě, že do tvorby 
strategií aktivně vstupujete, je kurz určený 
právě pro vás. 

Kompetence, na které se kurz zaměřuje, 
jsou však využitelné pro kteréhokoliv 
úředníka veřejné správy, a to nejen při psaní 
a implementaci strategických dokumentů.

Absolventi kurzu získají přístup ke znalostní 
bance a obdrží certifikát.

Kurz je pro způsobilé účastníky v  roce 2017 
a 2018 zdarma.

Časová osa prvních paralelních kurzů v roce 2017 Délka kurzu: 40 hodin v období 2 měsíců

22. září

29. září

(1. běh) do 15. září

(2. běh) do 22. září

4. října

11. října

1. listopadu

8. listopadu

do 27. října

do 3. listopadu

do 23. listopadu

do 30. listopadu

29. listopadu

6. prosince

první setkání
● seznámení s kurzem
● kontext strategického řízení
● zapojování aktérů do 

strategícké práce

druhé setkání
● praktická cvičení  

a workshopy k tématům 
z e-learningu

průchod první částí e-learningu  
(strategický modul)
● poznatky ve strategické práci
● predikování a foresight
● stanovování cílů a výběr opatření

průchod druhé částí 
e-learningu (řídící modul) 
● implementace politik 
● monitoring a evaluace
● řízení rizik a změn

třetí setkání
● praktická cvičení  

a workshopy  
k tématům  
z e-learningu

otevření 
e-learningu

termín pro 
zasílání 
přihlášek



STRATeduka
Naučíme vás plnit vaše vize

Expertní a lektorský tým

Realizační tým 

Kde najdu informace  
a koho kontaktovat?

Jak kurz absolvovat?

www.verejne-strategie.cz 

Zdokonalte své dovednosti  
v oblasti strategického řízení  

a plánování

Vojtěch Černý

Milan Jan Půček

Marek Jetmar

Pavel Mička

Miroslav Havránek

Jan Přikryl

Arnošt Veselý

Design participativních procesů ve veřejné  
správě a strategickém plánování.

Publikace odborných textů o strategickém řízení  
či managementu.

Podíl na přípravě Národního strategického  
referenčního rámce 2007–2013 (ESI fondy).

Odborník na zapojování veřejnosti a další aktérů  
do rozhodování ve veřejném sektoru.

Znalosti o metodách foresightu, indikátorových 
soustavách a strategickém plánování. 

Koordinace přípravy Metodiky strategického řízení  
a plánování pro kraje.

Rozvoj špičkových pracovišť v oblasti  
strategické práce.

Do kurzu se přihlásíte vyplněním krátkého 
registračního formuláře na adrese: 
www.strateduka.cz. 

Termín pro zasílání přihlášek je do: 
15. září 2017 pro první běh, 
22. září 2017 pro druhý běh. 
 
Potřebujete poradit? 
Napište nám na e-mail: strateduka@mmr.cz 
nebo zavolejte na tel. číslo 224 861 843.

Kurz realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci 
s  Institutem pro veřejnou správu v  rámci projektu 
„STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému 
řízení ve veřejné správě“. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií a  státním rozpočtem České republiky 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

● David Škorňa
● Pavla Žáčková
● Richard Kokeš
● Petr Leistner

● Petr Valenta
● Věra-Karin Brázová
● Igor Hartmann

● Absolvování moderního a interaktivního, 
e-learningového modulu v  rozsahu cca 20 
hodin ve dvou měsících.
V rámci e-learningu budou zpracovávaná 
krátká cvičení a simulační hry.

● Osobní účast na třech setkáních 
Současně poběží vždy dva kurzy, bude 
tak možné v  případě potřeby navštívit 
kurz s  mírně odlišnými daty konání 
prezenčního setkání.

V  roce 2018 bude realizováno dalších nejméně deset 
běhů, z toho předpokládáme sedm pro potřeby krajů. 
Pro přihlášení do dalších běhů prosím sledujte webové 
stránky.

Evropská unie
Evropský sociální fond


