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PROJEKT „SPOLEČNĚ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 
 

 

Svazek obcí regionu Písecko je zapojen na pozici partnera do projektu "Společně pro další 

vzdělávání" 

 

Realizátorem projektu je Dobrovolný svazek obcí Zlatý Vrch (Jihočeský kraj - Písecko), dalšími 

partnery projektu s finanční spoluúčastí jsou Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá a 

Sdružení SPLAV (Královehradecký kraj - Rychnovsko).  

 

Harmonogram projektu:  

Zahájení projektu: 01. 07. 2014  

Ukončení projektu: 30. 06. 2015  

 

Projekt zavádí chybějící nabídku dalšího vzdělávání v menších obcích regionů Jihočeského a 

Královehradeckého kraje. Jedná se o projekt zaměřený na zkvalitnění dalšího vzdělávání ve 

venkovských oblastech, kde je významně ztížena dostupnost vzdělávání dospělých. Vzdělávání je 

určeno pro obyvatele obcí/měst do 2 tisíc obyvatel.  

 

Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí venkovských obyvatel 

v dotčených regionech, prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech:  

- právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového Občanského zákoníku),  

- ICT vzdělávání,  

- spotřebitelská gramotnost (spotřebitelská práva dle nového Občanského zákoníku).  

 

Na území Písecka bude realizováno (v různých obcích):  

- právní vzdělávání - rodinné a dědické právo, majetková práva - 6 odpoledních seminářů - ICT 

vzdělávání - 15 kurzů (1 kurz - 30 hodin - 7 pozdních odpolední) - spotřebitelská gramotnost - 3 

odpolední semináře  

Na území Rychnovska bude realizováno:  

- právní vzdělávání - rodinné a dědické právo, majetková práva - 2 odpolední semináře - ICT 

vzdělávání - 5 kurzů (1 kurz - 30 hodin - 7 pozdních odpolední) - spotřebitelská gramotnost - 1 

odpolední seminář  

 

Kurzy jsou pro účastníky zdarma.  
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Náplň vzdělávacích kurzů/seminářů: 
 
1) právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového Občanského zákoníku)  

 

Seminář bude zaměřen na tematické oblasti:  

- Rodinné a dědické právo  

- Majetková práva  

Hlavním účelem je poskytnout přehled o významných změnách v oblastech vlastnických práv a 

nájmu v novém občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě tak, aby občané dokázali 

nový občanský zákoník v oblasti majetkových a nájemních vztahů správně používat.  

Např.: Hlavní rozdíly Novým OZ oproti stávajícímu OZ v nové právní úpravě – držby,  

nabytí vlastnického práva, převodů vlastnického práva, spoluvlastnictví, bytového 

spoluvlastnictví, stavba jako součást pozemku, nová úprava věcných břemen, reálná břemena a 

služebnosti, změny v zástavním právu atd.  

Přednášet bude zkušený lektor JUDr. Luboš Průša  

 

2) ICT vzdělávání  
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Určeno též pro účastníky, kteří mají zájem objevit základní možnosti práce s 

počítačem a s internetem.  

Témata kurzů:  

- Základy práce na PC  

- Kancelářský software  

- Digitální fotografie a video  

- Grafika  

- Nové technologie (chytré telefony, tablety, sociální sítě, úložiště dat "cloudy", GPS, e-banking)  

Během října 2014 až května 2015 proběhne celkem 15 kurzů v různých obcích regionu.  

Předběžně plánováno: 2x týdně, celkem 7×, předpokládaný čas 16,30 – 19,45 hod, kapacita 11 

osob/kurz, lektoři Mgr. Brůžek, Mgr. Široký SPŠ a VOŠ Písek  

 

3) spotřebitelská gramotnost  

 

Hlavním účelem je poskytnout přehled o významných změnách v oblastech práv spotřebitele a 

závazkového práva tak, aby občané dokázali nový občanský zákoník v oblasti práv spotřebitele a 

závazkových vztahů správně používat.  

Seminář poskytuje i základní přehled o změnách v pojetí soukromého práva a o základních 

zásadách, kterými se nová úprava soukromého práva bude řídit.  

Např.: Ochrana spotřebitele, smlouvy a závazky mimo obchodní prostory, finanční služby, 

závazky z deliktů – odpovědnost za škodu atd.  

Přednášet bude zkušený lektor JUDr. Luboš Průša 

 

 

Další informace:  

Dagmar Chmelíková, koordinátorka projektu 

tel. 602 657 671, e-mail manager@zlatyvrch.cz 

www.zlatyvrch.cz 

mailto:manager@zlatyvrch.cz
http://www.zlatyvrch.cz/

