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Co je v zájmu zaměstnavatele 

Závazné a nutné:  

• naplnění požadavků personální vyhlášky- 

specializační vzdělávání, registrace 

Dobrovolné: 

• naplnění požadavků na kvalitu péče  

• podpora osobního růstu zaměstnanců- 

stabilizace personálu 

 



Co je výhodnější 

 

Nákup vzdělávacích aktivit? 

 

      



Co je výhodnější 

 

 

Vlastní realizace 



Co je výhodnější 

 

 

KOMBINACE OBOJÍHO 

 



Podmínky vlastní realizace  

• Oddělení výchovy a vzdělávání  

• Prostory, materiální zabezpečení 

• Lidi ochotné druhé vzdělávat  

 



Podmínky vlastní realizace  

FINANCE  

• úhrada ceny vzdělávacích aktivit 

• náhrad mzdy 

• přesčasové hodiny  

• zvýšení platu 

 



FN Brno  

• Počet NLZP 2 482 

• Rozpočet na rok 2015 

• Dotace na rezidenční místa  roce 2014 

  4 999 000,-Kč 

 

 

 

 



FN Brno 

• Kvalifikační dohody – specializace, 

magisterské a bakalářské studium 

 

• Úhrada kurzů a jiných aktivit při pasivní 

účasti – v zájmu zaměstnavatele 



FN Brno 

• Úhrada nákladů na vzdělávacích akcích 

při aktivní účasti 

 

• Omluva absence – tedy zaplacení 

neodpracované pracovní doby u pasivní 

účasti 

 



Oddělení vzdělávání a péče o 

zaměstnance 
• odborné praxe pro 399 NLZP  

 

• rezidenční místa 57 NLZP + do oborů specializačního 

vzdělávání bylo zařazeno 31 NLZP  

 

• v rámci certifikovaných kurzů hrazených z EU ESF bylo 

v 6 ti kurzech zajišťováno proškolení praktické výuky. 



Přístup personálu 

• přemlouvání k účasti  

• vše uhradit 

• vzdělávat se v pracovní době 

• vzdělávat se  přímo v zaměstnání 



Jak podpořit zájem  

• Uznání specializace v rámci platových tříd  

• Realizace dotovaných vzdělávacích aktivit 

• Ze strany zaměstnavatelů odměnit ty co 

se vzdělávají – úhrada nákladů 

• Počet CP – 5 678 



Lidé se starají tisíckrát více o to, aby 

získali bohatství, než aby vzdělali 

svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro 

lidské štěstí nepochybně důležitější, 

co člověk je, než co člověk má.  

 

  Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) 

   Německý filosof 



 

         Děkuji vám za pozornost 

 

 


