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1. Úvod
Kurz je navrhován jako jeden z nejúčinnějších komunikačních nástrojů pro efektivní a
jednotné informování zaměstnanců organizací veřejné správy při zavádění a využívání
programu projektu FTB v praxi. Vedle objektivní věcné informovanosti zaměstnanců o
systému, způsobu práce s ním a vyzkoušení praktické aplikace, může kurz naplnit i podmínky
vhodné motivace a další komunikace pro úspěšné využívání projektu.
2. Cíl kurzu
Cílem kurzu je:
Informovat o záměru realizace projektu a jeho přínosech všechny strany a osoby,
které se budou podílet na realizaci a následné udržitelnosti projektu FTB;
Informovat o záměru realizace projektu a jeho přínose všechny strany a osoby, které
budou program využívat při své každodenní praxi v řízení lidských zdrojů;
Seznámit s výhodami systému, vhodně motivovat všechny zúčastněné z hlediska
zapojení a dopadů na jejich dosavadní práci;
Seznámit příslušné osoby organizace veřejné zprávy s koncepcí a metodologií
systému a všemi jeho funkcemi;
Naučit příslušné osoby organizace veřejné zprávy pracovat se systémem a vhodně ho
aplikovat v praktických podmínkách organizace a zajistit tak jeho efektivní využívání;
Seznámit s technickými aspekty fungování systému;
Informovat o úspěšných realizacích projektu;
Pozitivně ovlivnit názory a postoje všech zúčastněných pro úspěšné využívání.
3. Komu kurz určen
Kurz je určen všem osobám příslušné organizace veřejné správy, které budou v systému při
realizaci náborů pracovat, a to především pro systémové administrátory, správce systému a
koordinátory, jakož i tajemníky, vedoucí pracovníky všech stupňů řízení, zaměstnance útvarů
řízení lidských zdrojů, organizace a řízení, útvaru IT, a všechny další zaměstnance, kteří se na
využívání projektu podílejí či v budoucnu podílet budou, a to jak jako členové náborových
komisí či dalších účastníků procesu.
4. Forma a metody výuky
Před zahájením výuky kurzu proběhne pracovní setkání lektora kurzu a zástupce
organizace veřejné správy s cílem konkretizace a precizace realizace kurzu a zjištění
individuálních potřeb a požadavků.

Projekt realizován za podpory Programu celoživotního učení Evropské unie.
2

Metodika je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů a řešení modelových situací
v systému FTB
Třídenní program výuky je složen z výkladové části, řešení praktických příkladů a
případových studií při použití vybraných příkladů v systému FTB v praxi a samostatné
praktické aplikace účastníků v systému FTB formou řešení zadaných konkrétních úkolů za
dohledu konzultanta. Vždy po skončení půldenního programu a na konci semináře bude
vytvořen dostatečný časový prostor pro diskuzi.
Po skončení kurzu bude zpracováno „Hodnocení kurzů“ jak účastníky, tak i lektory.
V rámci vyhodnocení realizace kurzu budou i návrhy na případnou další přípravu
účastníků kurzu.
Absolventům každého vzdělávacího programu bude předáno „Osvědčení o absolvování“ na
základě ověření znalostí formou samostatné práce v části praktické aplikace systému.
Požadavky na vybavení učebny:





Učebna pro 20 účastníků s 10ti PC pracovišti /1x PC pro dva účastníky/
Připojení na internet s odpovídající kapacitou
Dataprojektor s lektorským PC, promítací plátno
Magnetická Interaktivní tabule, flipchart

Studijní materiály:
 Popis metodologie projektu – skripta
 Manuál k využívání on-line nástroje, vč. power-pointové prezentace
Lektorské zabezpečení:
 Lektorské zabezpečení kurzu zajistí pracovníci společnosti, která je zodpovědná za
implementaci systému v dané zemi, ev. speciálně vyškolený externista /profesionální
lektor/.
5. Učební plán kurzu
Kurz je navržen jako třídenní v celkovém rozsahu 18ti výukových hodin po 45‘. Prvé dva dny
doporučujeme realizovat v bezprostřední časové návaznosti, třetí den může být realizován s
1-2 týdenním odstupem. Vzniklý časový prostor může být využit pro individuální přípravu a
samostudium účastníků.
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Tabulka č. 1 Rozvrh třídenního školení
Agenda semináře pro administrátory – HR manažery a ostaní pracovníky – první den
1.

Uvítání, úvod kurzu, spolupráce v rámci EU a financování, prezentace 30 minut
cílů školení, organizační záležitosti, dokumenty, atd.

Coffee break

15 minut

1.2.

Hlavní zásady personálního řízení, význam realizace výběrových řízení
a transparentnosti náborů nových pracovníků

45 minut

1.3.

Umístění projektu v systému řízení lidských zdrojů, přínosy a výhody

45 minut

Oběd
1.4.

60 minut
Seznámení s metodologií projektu

1,5 hodiny

Coffee break

15 minut

1.5.

45 minut

Aplikace a představení webovského nástroje

Závěr prvního dne, diskuze

Tabulka č. 2 Rozvrh třídenního školení – druhý den
Agenda semináře pro administrátory – HR manažery a ostaní pracovníky – druhý den
1.6

Úvod do různých fází náborového procesu v systému FTB (technické 45 minut
aspekty)
Coffee break
15 minut
1.7

Práce s webovským nástrojem
Definování potřeb náborového procesu
 Použití nového procesu/šablony
 Definování úkolů a pracovních činností
 Určení jednotlivých rolí v systému
 Brainstorming a definování účastníků
 Realizace brainstormingu (45 minut)
 Vyhodnocení
brainstormingu,
časový
náborového procesu

90 minut

harmonogram

Oběd

60 minut
Fáze skutečného náborového procesu
 Ověřování formálních požadavků (povinné), vyhodnocení
 Znalostní test (nepovinné), vyhodnocení
 Test kompetencí (nepovinné), vyhodnocení

90 minut
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 Pohovor (nepovinné), vyhodnocení
 Zadání hodnocení pohovoru jednotlivými členy komise
 Určení pořadí kandidátů
Výběr toho nejlepšího kandidáta
Coffee break

15 minut

Fáze Rozvoje zaměstnance
45 minut
 Identifikování klíčových oblastí nově přijatého zaměstnance a
ověření
 Příprava plánu
 Ověření plánu
 Vyhodnocení plánu
Závěr druhého dne, diskuze

Tabulka č. 3 Rozvrh třídenního školení - třetí den
Agenda semináře pro administrátory – HR manažery a ostaní pracovníky – třetí den
1.8.

Praktická část

90 minut

Společné řešení vzorových vybraných fází a úkolů v systému FTB
Zadání a řešení individuální práce účastníků ve skupinách s 60 minut
konzultanty
Oběd

60 minut
Pokračování řešení prací ve skupinách s konzultantem

90 minut

Závěrečná diskuze, hodnocení kurzu, ukončení třetího dne školení
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