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Tento pro jekt 
je  spoluf inancován 

Evropským 
sociá ln ím fondem 

a státn ím 
rozpočtem 

České republ iky.

Tým projektu Projektový manažer 250+ realizovaného NIDV připravil 
systematickou podporu projektovým manažerům ve školství  sestavenou 
podle jej ich individuálních potřeb

Tým projektu Projektový manažer 250+ realizovaného NIDV připravil 
systematickou podporu projektovým manažerům ve školství  sestavenou 
podle jej ich individuálních potřeb

"Kariéra projektového manažera začíná u nás!"

Nabízíme :
o  vypracování  osobního prof i lu  úrovně kompetencí 

a  osobního plánu rozvo je
o vzdělávání „šité na míru“ formou kombinovaného studia
o  osobní konzultaci k absolvovanému vzdělávacímu 

modulu 
o  e-Poradenství  ke konkrétnímu projektovému 

problému
o věcný audi t  vašeho pro jektu
o osobní  koučink pro jektového manažera 
o e -Zpravodaj  do vaš í  e -mai lové schránky
o  cert i f ik aci  podle mezinárodního standardu 

asociace pro jektového managementu ( IPMA)

Nabídk a je  určena vedoucím pracovníkům 
mimopražských škol  a  školských zař ízení , 
vče tně pro jektových manažerů.

Získejte zdarma, za co jinde manažeři tvrdě platí!

Stali jste se 
projektovým 
manažerem 

a nevíte si rady? 
Pomůžeme vám. 

Pro jektové ř ízení  se jako jedna ze speci f ických oblast í  managementu rozš í ř i lo  ze jména v   posledních 
le tech do všech oblast í  komerčního i  nez iskového sektoru.  Spolu s  fondy EU a konceptem pro jektového 
vyučování  doraz i ly  pro jekt y  a  pro jektové ř ízení  ve ve lké míře také do větš iny škol  a  školských zař ízení .  Do 
budoucna lze očekávat  zvyšování  podí lu  f inančních prostředků,  které budou rozdělovány prostřednictv ím 
pro jektového f inancování  na úkor  normat ivn ího. 
Náplň práce a požadavky kladené na projektového manažera se diametrálně liší od 
běžné práce učitele či ředitele. Co všechno tato činnost obnáší, zjišťují projektoví 
manažeři se svými týmy často až v průběhu samotné realizace projektu. 


