
 

 
 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. je příjemcem dotace v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Název: Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0131 

Doba trvání: 12. 8. 2014–30. 6. 2015 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí. 

Cílem projektu je zvýšení těchto kompetencí u min. 600 ekonomicky aktivních občanů ve 30 obcích 

do 2000 obyvatel Olomouckého kraje. 

Cílovou skupinou jsou: 

 ekonomicky aktivní občané – zaměstnaní i nezaměstnaní 

 osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, kteří jsou ochotni pracovat 

 ženy v domácnosti, které jsou ochotné během určité doby pracovat 

 studenti, kteří nemají brigádu na DPČ, DPP 

Dosažení cílů bude zajištěno realizací seminářů, kterých se občané mohou zúčastnit a jejichž 

absolvováním si rozšíří své znalosti a dovednosti, což povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu 

práce a ke zvýšení motivace a posílení aktivního postoje k dalšímu vzdělávání a seberozvoji. 

V průběhu realizace projektu proběhne celkem 90 seminářů v celkem 30 obcích, kdy v každé obci 

budou realizovány 3 semináře. Každý seminář bude mít dvě oblasti a občané si budou moct vybrat, 

zda se zúčastní jen jedné oblasti z jednoho semináře či všech oblastí. 

Oblasti seminářů: 

1. Seminář 

 Právní vzdělání (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část praktická) 

 Spotřebitelská gramotnost (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část praktická) 

2. Seminář 

 Finanční gramotnost (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část praktická) 

 Základy podnikání (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část praktická) 

3. Seminář 

 Základní počítačové dovednosti (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část praktická) 

 Rozvoj ostatních digitálních kompetencí (1,5 hodiny část teoretická a 1,5 hodiny část 

praktická) 



 

 
 

Semináře budou koncipovány interaktivně, prakticky a výukové materiály budou zaměřeny na situace 

v reálném životě. Každý účastník obdrží po absolvování kurzu certifikát. 

Potřebné technické vybavení seminářů (dataprojektor, notebooky, tablety, aj.) budou zajištěny 

školitelem, stejně jako občerstvení pro účastníky kurzu. 

Výstupy projektu: 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – 

Finanční gramotnost – studijní opora shrnující nejdůležitější témata týkající se finanční 

gramotnosti – spoření, spotřebitelské a jiné úvěry, investice do cenných papírů, investiční 

rozhodování, spoření a důchody, vytváření splátkových kalendářů při splácení dluhu aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – Základy 

podnikání – studijní opora shrnující nejdůležitější témata týkající se základů podnikání – 

příprava podnikatelského plánu, podmínky pro podnikání, stanovení cílů, typologie 

podnikatelů, cílový trh, konkurence, marketing, provoz firmy aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – Právní 

vzdělání – studijní opora shrnující nejdůležitější témata týkající se právního vzdělání – 

soukromé právo, veřejné právo, ochrana subjektivních práv, aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – 

Spotřebitelská gramotnost – studijní opora shrnující nejdůležitější témata týkající se 

spotřebitelské gramotnosti – práva spotřebitele v souvislosti s novým občanským zákoníkem, 

spotřebitelské smlouvy, ochrana spotřebitele, klamavé obchodní praktiky, označení výrobků, 

reklamace aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – 

Základní počítačové dovednosti – studijní opora shrnující nejdůležitější témata týkající se 

základních počítačových dovedností – základy práce s PC a internetem, klávesové zkratky, 

základní práce se soubory a složkami, vyhledávání informací na internetu, elektronická pošta, 

počítačové viry, aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – studijní 

opora shrnující nejdůležitější témata týkající se rozvoje ostatních digitálních kompetencí – 

seznámení s dotykovými zařízeními, organizace a systém ikon, založení elektronických účtů, 

práce s internetem, dokumenty, prezentace, tabulky, emailová pošta, obrázky, poznámky, 

elektronické bankovnictví aj. 

 Zvyšování obecných kompetencí občanů – Metodický text – metodický text slouží k 

didaktické práci se studijními oporami ve výuce ekonomicky aktivních občanů obcí do 2 000 

obyvatel. Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněny dle témat seminářů. Každá kapitola obsahuje 

sadu úkolů s návrhem jejich řešení. Některé oblasti jsou doplněny rozšiřujícím textem, jehož 

smyslem je umožnit nahlédnutí na danou oblast v širších souvislostech. 

 

 

 


