
 

 

 
Rekvalifikační vzdělávací program 

MANAGEMENT 
 
 pořádá formou vzdělávacího kurzu Nadace rozvoje občanské společnosti za finanční podpory 

Česká spořitelny, a.s., 
 je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-1462/2017-1/17, 
 je určen především pro zájemce z neziskových organizací, podmínkou je ukončené středoškolské 

vzdělání s maturitou, 
 proběhne prezenční formou ve vzdělávacím středisku NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5. 

 
Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti řízení organizace a naučí se  

 nastavit systém řízení v organizaci tak, aby prosperovala, 

 pracovat se zdroji v organizaci a využívat je pro naplňování jejího poslání, 

 pracovat se základními nástroji řízení lidských zdrojů u jednotlivého pracovníka i týmu, 

 orientovat se v základních oborech práva soukromého a veřejného s ohledem na potřeby 

manažerské praxe, 

 porozumět principům, na nichž stojí zdravé finanční řízení organizace, 

 porozumět právní úpravě organizace s ohledem na její účetní a daňové povinnosti, 

 porozumět základním termínům a nástrojům firemního a individuálního dárcovství, 

 porozumět základním pojmům z oblasti projektového managementu, 

 zpracovat základní kapitoly projektu – popis aktivit, harmonogram, personální obsazení, 

rozpočet projektu, 

 využívat efektivně prezentační software a vytvářet působivé prezentace pro potřeby PR, 

 porozumět základním termínům a nástrojům marketingu, připravit strategii v této oblasti, 

rozlišit specifika jednotlivých komunikačních nástrojů, sestavit vhodný komunikační mix. 

 

 časová dotace kurzu je 120 hodin, semináře budou probíhat v rozsahu osmi vyučovacích 
hodin (1 vyučovací hodina=45 minut), 

 účast na závěrečných zkouškách předpokládá splnění nejméně 80% docházky,  
 úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 

176/2009 Sb. 

 



 

 

 
 

Učební osnovy  
 

Název vzdělávacího 
modulu/počet vyučovacích 
hodin 

Název semináře Lektorské zajištění Datum 

Zahájení vzdělávacího 
kurzu 
1 hodina 

Poučení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci 

Jana Vožechová 4. 2.  

Strategický rozvoj 
organizace 
24 hodin 

Jak řídit a vést organizaci k úspěchu Ing. Šedivý Marek 4. 2.  

Strategické a operativní plánování Mgr. Vrzáček Petr  18.2. 
Práce s lidskými zdroji MUDr. Ježek Jiří  Termín 

upřesní
me 

Právní minimum 
16 hodin 

Otázky k vybraným zákonům  JUDr. Deverová Lenka  
 

11. 3. 

Praktické právo  JUDr. Sovová Olga  
 

18. 3. 

Vícezdrojové financování 
organizace a příprava 
projektů 
8 hodin 

Projektové řízení a příprava 
projektů 

Mgr. Horký Jan 1. 4. 

Finanční řízení organizace 
16 hodin 

Legislativní, účetní a daňové 
aspekty  

Ing. Nebuželská Miroslava,  
 

8. 4. 

Zdravé finanční řízení Ing. Jan Kamenický 15. 4. 

Vícezdrojové financování 
organizace a příprava 
projektů 
31 hodin 

Finanční zdroje z veřejných 
rozpočtů, včetně zdrojů EU 

JUDr. Frištenská Hana  
 

29. 4. 

PR organizace Mgr. Michal Čuřín 6. 5.  
Firemní dárcovství Mgr. Kalousová Pavlína Termín 

upřesní
me 

Individuální dárcovství Mgr. Gomba Pavla  22.5 

PR, marketing a fundraising 
organizace 
24 hodin 

Finanční zdroje z veřejných 
rozpočtů, včetně zdrojů EU 

JUDr. Frištenská Hana  
 

27. 5. 

Marketing a fundraising Mgr. Kalousová Pavlína Termín 
upřesní
me 

Praktická komunikace s dárci PhDr. Říhová Vladimíra 10.6 
Závěrečné zkoušky 
8 hodin 

Písemný test a prezentace PhDr. Hana Šilhánová,  
JUDr. Hana Frištenská  
Doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. 

17.6. 
 


