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Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k přijatým mimořádným krizovým opatřením Vlády 
ČR, která limitují pořádání prezenčních akcí, Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen 
„Institut“) je nucen přistoupit k distanční formě výuky v některých vzdělávacích akcích. 
 
Tato forma se týká zejména NĚKTERÝCH příprav na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
(dále jen „ZOZ“) podle zák. č. 312/2002 Sb., neboť je nezbytné dodržet lhůty 18 měsíců pro 
absolvování ZOZ. 
 
Přípravu k obecné části ZOZ bude Institut realizovat kompletní akreditovanou přípravou 
prostřednictvím svého nového eLearningového systému ELEV. Kurz obsahuje mimo 
textových materiálů také audiovizuální záznamy přednášek lektorů. 
 
Přípravy pro zvláštní části ZOZ jsou řešeny individuálně podle požadavku lektorů. Mohou 
proběhnout formou eLearningového kurzu s konzultacemi prostřednictvím webináře online 
přenosem přednášek v plném časovém rozsahu přípravy, event. u méně početných skupin 
zachováním prezenční formy výuky ve Vzdělávacím středisku. Konkrétní informace 
k přípravám podle jednotlivých správních činností budou zaslány přihlášeným úředníkům 
mailem v nejkratším možném termínu. Prosím, sledujte webové stránky Institutu. 
 
Vybrané webináře budou probíhat v reálném čase výuky, tak, jak byly jednotlivé přednášky 
naplánovány pro prezenční studium. Rozumí se tím i stejný časový rozsah. 
 
Přípravy budou realizovány z důvodu zachování bezpečnostních pravidel prostřednictvím 
eLearningového systému. Každému posluchači bude vytvořen uživatelský účet a přístupová 
hesla mu budou zaslána emailem. 
 
Pro korektní používání systému je nutné z Vaší strany zajistit PC s následujícími technickými 
parametry: 
1. OS Windows 10,  

2. prohlížeče MS Edge v aktualizové verzi nebo Google Chrom nebo Firefox, 

3. notebook v běžném sestavení (4GB RAM) s kamerou a mikrofonem, 

4. WiFi připojení v propustnosti pro běžnou práci (propustnost může být ovlivněna počtem 
přistupujících stanic v jeden okamžik na jednom přístupném bodu).  

Pokud není nutné používat kameru, doporučujeme ji neaktivovat. Pokud je kamera 
nezbytná, doporučujeme ji nastavit v nejnižším rozlišení. 

 
 
Laskavě Vás žádáme o spolupráci při zajištění technických a pracovních podmínek pro 
přihlášené účastníky z Vašeho úřadu, aby vzdělávání mohlo proběhnout ve vysoké kvalitě 
a plánovaných termínech. 
 



Institut je připraven poskytnout úředníkům při distančním vzdělávání plnou podporu. 
V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte.  
 
 
Částka za nečerpané ubytovací a stravovací služby, v případě realizace distanční formy 
výuky, bude úřadům vrácena po skončení celé vzdělávací akce, včetně zkoušky. 

 
Vážená paní, vážený pane, věřím, že se nám společnými silami podaří naplánované 
vzdělávací akce realizovat k plné spokojenosti všech zúčastněných. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
                                                                                                                                                     
    JUDr. Anna Doležalová, v. r. 

                       ředitelka   


