
 
Vzdělávání v eGON centru Králíky 

  

KURZY pro zaměstnance Městského úřadu Králíky, ostatních obcí, příspěvkových 
organizací a dále pro zastupitele města a okolních obcí najdete na internetové stránce  

http://elev.institutpraha.cz/regman/kraliky.html 

Hlavním cílem projektu je snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj 
úředníků, politiků - včetně volených zastupitelů a dalších osob. Dalším cílem je zlepšení kvality 
řízení a managementu. Třetím cílem je zvýšení transparentnosti  a otevřenosti městských a 
obecních úřadů.  

Vzdělávání probíhá:  
a) distanční formou e-learningu (každý sám u PC přes portál ELEV, zakončeno tiskem 

osvědčení)  
b) prezenční formou v PC učebně eGON centra Králíky (zasedací místnost K. Čapka 316) 

  
Kontaktními osobami jsou:  
Ing. Roman Švéda - r.sveda@orlicko.cz (tel.: 465 670 706, 608 027 298) - manažer eGON Centra - 
organizační záležitosti 
Jaroslav Vacek - j.vacek@orlicko.cz (tel.: 465 670 802, 724 358 101) - tutor vzdělávání - kontakt a 
pomoc pro studující na telefonu a e-mailu 
  
Všechny kurzy vypisované Vzděláváním v eGON Centru Města Králíky jsou akreditovány 
Ministerstvem vnitra,  
jsou tedy uznatelné v rámci průběžného vzdělávání dle zák. č. 312/2002 Sb. 
  
Kompletní nabídka kurzů našeho eGON centra je vyvěšena na stránkách ELEV – ELEktronické 
Vzdělávání Institu pro místní správu Praha  určených pro PO3 Králíky: 
http://elev.institutpraha.cz/regman/kraliky.html 
po výběru kurzu, budete poprvé vyzváni k registraci (vyplnění kontaktních údajů) v tomto 
systému - další kurzy můžete registrovat již s přiděleným jménem a heslem. 
  
Název projektu: Vzdělávání v eGon centru Králíky, Registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/40.00026 
webové stránky projektu a eGON centra Králíky: 
http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=vzdelavani-egovernmentu&ids=439 
 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. 
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Kurzy eGovernmentových dovedností pro 

eGON centrum Králíky    

Aktuální nabídka kurzů. 

1. Obecné základy práce s portálem Czech POINT 
2. Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče  

3. Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů   
4. Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH  

5. Czech POINT - Obchodní rejstřík 
6. Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu 

7. Czech POINT - Katastr nemovitostí   

8. Czech POINT - Rejstřík trestů   
9. Czech POINT - Insolvenční rejstřík   

10. Informační systém datových schránek   
11. Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů   

12. Czech POINT - Agendy pro ISDS I.   

13. Zaručený elektronický podpis   
14. Czech POINT - Služby ISDS II   

15. Vidimace a legalizace   
16. Word pro začátečníky   

17. Excel pro začátečníky   
18. Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS   

19. Administrativní bezpečnost a certifikační politika   

20. Czech POINT - Nové agendy  
21. Obecné základy Czech POINT - aktualizační kurz 2010  

22. PowerPoint pro začátečníky   
23. Czech POINT - Evidence obyvatel  

24. Základní legislativa v oblasti eGovernmentu  

25. Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání  
26. Czech POINT - Evidence obyvatel II.  

27. GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy  
28. Informační systém datových schránek II 

29. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě 

30. Práce s datovými úložišti 
31. Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu 

32. Czech POINT - Agendy pro ISDS I. - aktualizace 2011 
33. Czech POINT - Nové agendy - aktualizace 2011 

34. Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 
35. MS Excel 2007 - praktická práce 

36. MS Word 2007 - praktická práce 

37. Seznam orgánů veřejné moci 
38. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

39. Spisová služba ELISA 
40. Přístupnost webových stránek (eGON) 

41. Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče - aktualizace 2011 (eGON) 

42. Czech POINT - Katastr nemovitostí - aktualizace 2011 (eGON) 
43. Czech POINT - Obchodní rejstřík - aktualizace 2011 (eGON) 

44. Czech POINT - Rejstřík trestů - aktualizace 2011(eGON) 
45. Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů - aktualizace 2011 (eGON) 

46. Základní registry ve veřejné správě 
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