
                                                                                                          
 
 

Další profesní vzdělávání ( DPV ) pro instalatéry 
 
 

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Firma získala 
v tomto roce z prostředků EU dotaci 2 057 500,- Kč  Kč na realizaci nového vzdělávacího 
programu pro DPV pro instalatéry. 
 

 Specifikace programu 
 
     Hlavním cílem projektu je vývoj nového vzdělávacího a poradenského programu, 
který budou využívat vzdělavatelé v rámci DPV pro instalatéry. Projekt je zaměřen 
tak,aby za pomoci rozšíření DPV došlo k podpoře zaměstnanosti a úspěšnosti instalatérů 
na trhu práce. 
 

Jednotlivé etapy projektu 
 
Projekt bude rozdělen do jednotlivých etap podle postupného mapování 

kvalifikačních požadavků na uplatnění instalatérů na trhu práce v ČR a EU a následného 
připravení modelového vzdělávacího a poradenského programu. Následovat bude 
vytvoření pomůcek pro vzdělávání,  systému informační podpory DPV instalatérů a 
samozřejmě realizace modelového kurzu, vyhodnocení jeho efektivity. Klíčové pro 
zajištění udržitelnosti programu bude nastartování efektivního systému vzdělávací a 
poradenské informační strategie, která v praxi poskytne instalatérům informačně bohaté 
prostředí a získá je pro vzdělávání a sebevzdělávání. 
 

Harmonogram projektu   
 

Zahájení projektu: 8. 1. 2007 
Doba trvání projektu je 15 měsíců. 
Předpokládané ukončení: 8. 4.  2008 
 

 
 Klíčové aktivity realizace projektu 
 

1.   Organizační příprava projektu 
2.   Zajištění publicity projektu 
3.   Materiální a technická příprava projektu 
4.   Řízení a monitoring projektu 
5.   Vstupní analýza potřeb cílové skupiny 
6.   Vytvoření obsahu vzdělávacího programu 
7.   Zpracování didaktických a metodických materiálů 
8.   Odborné konzultace 
9.   Vytvoření studijních opor 
10. Realizace pilotního kurzu 
11. Ukončení projektu 
 

Co je již realizováno 
 
V současné době je vytvořen a pracuje realizační týmu projektu, sestavujeme tým 

odborníků pro zpracování analýz pro zmapování profese instalatéra v ČR a EU.  
Pro práci tohoto týmu připravujeme pracoviště a vybavujeme jej nejmodernější 

výpočetní technikou a zajišťujeme v této souvislosti také didaktickou techniku, která 
bude kompatibilní s pořizovanými PC. Současně se věnujeme propagaci tohoto 
připravovaného programu na www a v médiích. 



                                                                                                          
 
 

Přínos projektu 
 
Pomůže řešit problém vzrůstající nároků na trhu práce na kvalifikované instalatéry, 

připraví informační a školicí systém pro instalatéry a instalatérské firmy. Zároveň je 
prevencí řešení problému nezaměstnanosti. Realizační tým tohoto projektu získá 
zkušenosti s projekty tohoto typu a novými programy pro DPV.  

 
 
 
Po ukončení projektu a podpory EU 

 
Zkušenosti z pilotního kurzu bude V-studio,s,r,o, využívat pro realizaci dalších kurzů 

DPV v tomto oboru v rámci své doplňkové činnosti. Tým bude dále pracovat na 
aktualizovaném a interaktivním informačním systému pro instalatéry.  Bude pokračovat 
také spolupráce se sociálními partnery, zejména se zástupci zaměstnavatelů a Cechu 
instalatérů.  
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