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ŘÁD VZDĚLÁVACÍHO CENTRA RADKA (DÁLE VCR)                           1. 9. 2018 

R 009 

 

I. Úvod 

Řád Vzdělávacího centra Radka je podrobný soubor všech pravidel, práv a povinností závazných pro všechny 

účastníky kurzů a lektorů aktivit VCR. 

 

II. Cíle vzdělávacího centra 

Všemi aktivitami vzdělávacího centra chceme podporovat, posilovat a rozvíjet osobní potenciál dospělých osob. 

Pomocí rekvalifikačních kurzů zvýšit uplatnění osob a trhu práce. 

 

III. Přehled aktivit VCR 

VCR realizuje tyto akreditované kurzy:  

Základy obsluhy osobního počítače (rozsah 41 hod) - začátečníci 

Obsluha osobního počítače (rozsah 80 hod) 

Obsluha osobního počítače (rozsah 128 hod) - pokročilí 

Tvorba WWW stránek / Webdesign (rozsah 128 hod) 

 

Dále jsou realizovány tyto neakreditované kurzy: 

Motivační blok / JOB klub (rozsah 30 hod) - může mít skupinovou i individuální podobu 

Kurz finanční a funkční gramotnosti (rozsah 30 hod) - může mít skupinovou i individuální podobu 

Kurz Psaní všemi deseti (rozsah 40 hodin) 

Kurz ovládání PC či webdesign – v rozsahu dle domluvy na základě potřeb zájemců 

 

V rámci VCR jsou realizovány i zájmové kurzy pro dospělé: 

Anglický jazyk (začátečníci, pokročilí) 

Německý jazyk 

Španělský jazyk 

Ruský jazyk 

Čeština pro cizince 

Probíhá obvykle 1x týdně 1-2 lekce, ale je možné přizpůsobit dle potřeb účastníků. 

Dle zájmu je možné zrealizovat individuální kurz, s délkou a obsahem dle potřeb a zájmu účastníků. 

 

IV. Místo a doba poskytování služby  

Provozovna RADKA v ulici Kpt. Jaroše 630 v Kadani: velká počítačová učebna; malá učebna, jednací místnost. 

Čas a den konání jednotlivých aktivit je vždy stanoven předem – u akreditovaných či neakreditovaných kurzů je 

stanoven termín zahajovací lekce propagací stanovenou na začátku školního roku, či v jeho pololetí; další 

přesná data konání jsou určena dle domluvy s účastníky kurzů. 

Čas a den konání zájmových kurzů pro dospělé je určen dle rozvrhu aktivit RADKA, také vždy na začátku 

školního roku, ev. pololetí. 
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V. Vymezení pojmů účastníci kurzu, lektor. 

Účastník kurzu je dospělý nebo mladistvý starší 15ti let, který se přišel zúčastnit vybrané aktivity pořádané v 

rámci VCR. 

Je to i osoba s handicapem, specifickými potřebami nebo se zdravotním či jiným omezením, která konzultovala 

svou účast na aktivitách VCR se svým lékařem a vedoucím aktivity. 

Nemůže to být osoba jevící známky infekčního či jiného onemocnění, které by omezovalo nebo ohrožovalo 

samotnou osobu nebo ostatní účastníky aktivit VCR. 

Lektor je osoba, která je uvedena v akreditaci daného kurzu nebo kterou ředitelka pověřila vést neakreditovanou 

či zájmovou aktivitu VCR. Jedná se především o zaměstnance RADKA a dobrovolníky Dobrovolnického centra. 

 

VI. Jednotlivé kroky při realizaci kurzů VCR  

Všechny kurzy probíhají v rámci samotné činnosti RADKA nebo v rámci vzdělávacích projektů podpořených 

různými donátory. Každý kurz je realizován až na základě naplnění minimální požadované kapacity jednotlivých 

kurzů z řad veřejnosti. 

Každý akreditovaný kurz i neakreditovaný kurz má svou metodiku pro realizaci kurzu, která obsahuje učební 

osnovy a materiály, vzory jednotlivých povinných dokumentů (např. třídní kniha, docházkový list… apod.). 

Všechny metodiky a materiály jsou v 1 originále (součást akreditační přihlášky) umístěny v uzamykatelné skříni 

u vedoucí VCR.  

U zájmových kurzů metodika není - řídí se vždy potřebami účastníků a možnostmi lektora.  

Kapacita - minimální počet pro skupinovou formu akreditovaných i neakreditovaných kurzů je zpravidla 5 osob 

a maximální je zpravidla 12 osob. Výjimku mohou tvořit kurzy, které jsou konány v rámci jednotlivých projektů - 

pak zde může být upravena i minimální a maximální kapacita. Zájmové kurzy nemají stanovenou minimální ani 

maximální kapacita - vše je na dohodě s účastníky. 

A) jednotlivé kroky při realizaci akreditovaných kurzů VCR 

1. Před zahájením každého kurzu se zájemci registrují do systému IDM Webooker a přihlásí se na daný kurz 

jako Student. Poté mu přijde faktura na úhradu kurzu a na členství (pokud již není členem). 

2. Po naplnění minimální kapacity kurzu obdrží každý účastník rozvrh hodin, kdy má na kurz docházet.  

3. O průběhu každého kurzu je veden záznam v třídní knize. 

4. Účastníci stvrzují svou přítomnost na kurzu vlastnoručním podpisem na docházkové listině. 

5. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží každý účastník platné Osvědčení o rekvalifikaci. 

6.  V případě, že kurz bude probíhat ve spolupráci s Úřadem práce ČR na základě Doporučenek vydaných KoP 

ÚP ČR jednotlivým účastníkům, RADKA jako realizátor kurzu zašle minimálně 20 dní před zahájením kurzu 

na KoP ÚP CV tyto informace:  

‒ nabídku kurzu (Údaje o rekvalifikaci),  

‒ seznam navržených osob,  

‒ kopii dokladu prokazujícího oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb (např. živnostenský list, výpis 

z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny), 

‒ kopii dokladu o akreditaci MŠMT ČR, MZ ČR, popřípadě jiného orgánu, 

‒ vzor osvědčení o rekvalifikaci. 

Na základě schválení vhodnosti kurzu pro uvedené uchazeče (vzhledem k již absolvovaným kurzům 

z prostředků ÚP) je uzavřena dohoda o rekvalifikaci s konkrétním uchazečem a ten je oprávněn si podat žádost 

o přiznání podpory při rekvalifikaci. Dohoda o rekvalifikaci je již v režii ÚP ČR.  

http://www.radka.kadan.cz/?page_id=493
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Po ukončení kurzu pak RADKA jako realizátor kurzu odešle na KoP ÚP CV vyplněný formulář Závěrečný 

protokol rekvalifikace, docházku účastníků spolu s omluvenými absencemi a podepsané Prohlášení účastníka 

rekvalifikace (prohlášení o BOZP). Tyto formuláře RADKA nevytváří, pouze vyplňuje. Zaslány jsou z KoP ÚP. 

B) jednotlivé kroky při realizaci neakreditovaných kurzů VCR 

1. Před zahájením každého kurzu se zájemci registrují do systému IDM Webooker a přihlásí se na daný kurz 

jako Student. Poté mu přijde faktura na úhradu kurzu a na členství (pokud již není členem). 

    V případě, že se jedná o aktivitu podpořenou z projektu SCR, vyplní zájemci formulář Vstupní list o zájemce 

o službu, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Dohodu o spolupráci a pokud je to součástí projektu 

podpořených z EU, pak i dokumenty potřebné projekt (např. Monitorovací list podpořené osoby). 

2. Před zahájením kurzu obdrží každý účastník rozvrh hodin, kdy má na kurz docházet. 

3. O průběhu každého kurzu je veden záznam v třídní knize. 

4. Účastníci stvrzují svou přítomnost na kurzu vlastnoručním podpisem na docházkové listině a také se píše 

účast do docházkového listu. 

5. Po úspěšném absolvování (ústní ověření získaných dovedností) obdrží každý účastník platné Potvrzení 

o absolvování (např. Potvrzení o absolvování poradenského a motivačního programu).  

Třídní kniha se skládá z: 

- Úvodní strany, ze které je patrné, že se jedná o třídní knihu a na které je uveden název kurzu a termín 

konání. Pokud se jedná o kurz v rámci projektu, uvádíme název projektu, registrační číslo projektu a logo 

projektu. Pokud není v projektu, pak je zde logo RADKA. 

- Přehledu vyučujících s jejich vlastnoručními podpisy a změny vyučujících (uveden zástup v případě 

nepřítomnosti vyučujícího). Pokud se jedná o kurz v rámci projektu, opět doplníme informace  

o projektu (název, logo, název realizátora). 

- Rozvrhu kurzu, který obsahuje rozpis hodin včetně přestávek a termíny, kdy bude kurz probíhat. 

- Jednotlivých listů třídní knihy pro záznam z výuky v jednotlivých hodinách a dnech. 

- Docházky účastníků, v případě projektu také Prezenční podpisová listina pro kurzy. 

- Vzor Třídní knihy je přílohou F tohoto řádu (vše kromě docházky a prezenční listiny pro kurzy v xls). 

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu má svou danou podobu. Vždy doplňujeme jen: 

- číslo osvědčení 

- jméno a příjmení účastníka, 

- datum a místo narození, 

- v jakém období a v délce kolika hodin kurz probíhal, 

- tematické celky, které vzdělávací program obsahoval včetně rozpisu hodin, 

- datum vydání osvědčení. 

Potvrzení o absolvování má danou podobu. Vždy doplňujeme jen: 

- číslo potvrzení 

- jméno a příjmení účastníka 

- datum narození 

- v jakém období a v délce kolika hodin program probíhal 

- datum vydání potvrzení 

Vzor Číslování osvědčení / potvrzení je přílohou A tohoto řádu. 

Každý akreditovaný kurz je založen vedoucím VCR do šanonu akreditovaných kurzů, který je poté hlavním 

zdrojem dokladování pro MŠMT. Data o kurzu a všechny potřebné materiály / dokumenty – a to buď v originále 
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či kopii (záleží na tom, zda originál musí být součástí např. projektové dokumentace) dodá vedoucí VCR lektor 

kurzu: 

 přehled účastníků + kopie Dohod o účasti (pokud je to v rámci projektu) 

 Práva a povinnosti účastníků + řád PC učebny s podpisovými listinami (kopie nebo originál) 

 Třídní kniha (kopie či originál) - originál může být součástí projektu, pokud je třeba 

 Závěrečný test (vzor + originály či kopie testů účastníků) + výsledkový Protokol o závěrečné zkoušce 

 Osvědčení účastníků (kopie + scan na CD) 

U neakreditovaných kurzů: 

 Třídní kniha (kopie či originál) 

 Potvrzení účastníků (kopie + scan na CD) 

Informace o realizovaném kurzu, která obsahuje název kurzu, termín konání, jména jednotlivých účastníků 

a čísla osvědčení / potvrzení. - zapíše vedoucí VCR do tabulky v souboru Akreditace_evidence - vzor příloha G 

a aktualizaci odesílá vedení a archivuje.  

C) jednotlivé kroky při realizaci zájmových kurzů VCR 

Přihlášení na zájmové jazykové nebo počítačové kurzy probíhá pomocí  systému IDM Webooker, kde se klient 

sám zaregistruje a přihlásí na zvolenou aktivitu. Na základě takto provedené přihlášky dostane klient emailem 

fakturu na kurz, přihláška je závazná až po zaplacení. Každý účastník kurzů se zároveň musí přihlásit jako člen, 

členský poplatek činí 50 Kč na rok, platí se jen jednou bez ohledu na to, kolik aktivit člen navštěvuje. 

Kurzy se platí bankovním převodem, po platbě dostává kurzista další informační email o začátku a průběhu 

kurzu. Výjimečně je možné přihlášku vyplnit na papíře a platbu provést v hotovosti u vedoucího VCR, který je 

zanese do IDM Webooker a peníze předá účtárně. 

Délka kurzu je obvykle 15 lekcí po 55 minutách. Lektor po každé lekci informuje vedoucího VCR o 

nepřítomných, vedoucí VCR zanese tuto informaci do IDM Webooker. Účast na kurzu se eviduje, ale z neúčasti 

neplynou žádné sankce. 

Neúčast ze strany klienta se nenahrazuje, lekce odvolané lektorem se nahrazují v termínu, který si lektor 

domluví s kurzisty. O změnách termínu lekce informuje lektor vedoucího VCR, ten předá informaci všem 

kurzistům SMS zprávou nebo emailem prostřednictvím IDM Webooker. 

Na konci kurzu je možné na žádost klienta vydat potvrzení o navštěvování kurzu. Potvrzení se vydá pouze 

v případě, kdy klient absolvuje nejméně dvě třetiny lekcí.  

  

VI. Práva a povinnosti účastníků aktivit VCR   

Všichni účastníci aktivit mají možnost seznámit se s řádem VCR a řídit se jeho pravidly; nejdůležitější práva 

a povinnosti účastníků jsou shrnuta v dokumentu „Práva a povinnosti účastníků aktivit VCR“ – příloha B. S tímto 

dokumentem jsou seznámeni účastníci lektorem v úvodu, pro účast na aktivitě souhlas stvrzují svým podpisem. 

 

VII. Pravidla pro lektory aktivit VCR 

1. Lektoři kurzů VCR jsou před zahájením aktivity oprávněni připravovat pomůcky (např.: výukové listy, 

nainstalovat nové programy atp.). V úvodu seznámí všechny účastníky s prostory, osnovou kurzu, popř. 

další podrobnosti…. 

2. Lektor zodpovídá za uvedení všech používaných místností do původního stavu. Zvláštní pozornost věnuje 

vytažení elektrických přístrojů ze zásuvky, zavření oken, kontrole, zda neteče voda, uzamčení dveří apod. 

3. Lektor je zejména povinen: 
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 účastnit se školení zajišťovaných realizátorem kurzu RADKA z.s.v zájmu BOZP  

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny realizátora kurzu k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně 

seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi realizátora kurzu 

 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu, 

 nepožívat alkoholické nápoje, nezneužívat jiné návykové látky a nekouřit na místech konání kurzů 

v době konání kurzů, nevstupovat pod jejich vlivem na místo konání kurzu,  

 podrobit se na pokyn příslušného realizátora kurzu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

 oznamovat vedoucí VCR nedostatky a závady na pracovním místě, které by mohly ohrozit bezpečnost 

nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování; bezodkladně oznamovat 

lektorovi kurzu svůj pracovní úraz. 

4. Lektor zodpovídá za řádně vyplněný docházkový list účastníků; v úvodu kurzu seznámit účastníky a dát 

podepsat BOZP, popř. řád PC učebny. 

5. Evidence osobních údajů dobrovolníků je v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016. Více informací naleznete na www.radka.kadan.cz. 

6. Lektor vyzve na konci kurzu účastníky k vyplnění online (případně tiskového) anonymního Evaluační dotazník – 

příloha, z kterého lektor zpracuje do týdne výstup pro vedení - viz příloha E1 Vyhodnocení.  

 

VIII. Pravidla společná pro lektory  a účastníky aktivit VCR 

1. Základní povinnosti v úseku požární ochrany 

 účastník kurzu i lektor je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při 

používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při manipulaci s nimi nebo 

s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,  

 účastník kurzu i lektor je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na 

označených místech,  

 účastník kurzu i lektor je povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností,  

 Účastník kurzu ani lektor nesmí: provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru; poškozovat, 

zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků 

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení; bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany 

nebo zneužít linku tísňového volání. 

2. V provozovně se dodržují zásady třídění odpadu. Všichni účastníci i lektor jsou povinni odpad správně třídit 

do nádob k tomu určených a řádně označených. 

3. Účastníkům není dovoleno se samostatně pohybovat mimo místo určené pro navštěvovanou aktivitu VCR 

bez svolení lektora. Účastník není oprávněn vpouštět do objektu další osoby, toto smí pouze lektor. 

4. Účastníci používají WC pro veřejnost. Lektor používá WC pro zaměstnance. 
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X. Závěrečná ustanovení 

Z toho řádu mohou vycházet nebo na něj navazovat metodiky jednotlivých služeb / kurzů, pokud je to třeba. 

Tento řád  

- zpracoval: Bc. Olga Šoltésová, Jaroslava Volhejnová, Ivana Mertová  

- připomínkoval: Mgr. Hana Vodrážková,  

schválil (výbor spolku): Bc. Olga Šoltésová, Dana Vindušková, Mgr. Hana Vodrážková 

      podpisy: .......................................................................................................................................  

 

Přílohy řádu: 

A Vzor číslování Osvědčení kurzů VCR (kromě jazykových kurzů)  

B Práva a povinnosti účastníků  

C Řád PC učebny  

D Docházkový list  

E Evaluační dotazník  

E1 Vyhodnocení dotazníků - vzor 

F Třídní kniha - vzor; vše kromě docházky a prezenční listiny pro kurzy – příloha F1 v xls  

G Akreditace_evidence - vzor 

 

Dodatky řádu 

číslo  název datum vydání podpis statut. zástupce 

    

    

    

 


