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P O Z V Á N K A 
na kurz  

Vstupní vzdělávání 
 

 
Vstupní vzdělávání je organizováno v souladu se zněním zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a je zaměřeno na nové úředníky 
územních samosprávných celků, kteří vstupují do veřejné správy. Jedná se tedy o 
vzdělávání, jehož cílem je získání informací a znalostí formou úvodu do problematiky 
státní správy a samosprávy. 
  
Krajský úřad Ústeckého kraje získal akreditaci, jak instituce, tak i vzdělávacího 
programu „Vstupní vzdělávání“ – číslo akreditace AK/I-26/2015 a AK/VV-8/2015. 
 
  

Místo konání:  Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  

                             Ústí nad Labem, přednáškový sál č. 208, 2. podlaží 
 
 

Obsah kurzu:   
 

1. Právo a veřejná správa 
2. Informatika a eGovernment  
3. Veřejné finance  
4. Organizace a řízení správního úřadu - Veřejná správa v ČR  
5. Organizace a řízení správního úřadu – Organizace a řízení úřadu 
6. Evropské právo (samostudium) 

 
 
Přednášející: lektoři Krajského úřadu Ústeckého kraje  
 
 
Závazné přihlášky zašlete nejpozději 10 dní před zahájením kurzu na adresu: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje  
oddělení personálních věcí a vzdělávání 
Velká Hradební  3118/48  
400 02 Ústí nad Labem 
 
Datová schránka: t9zbsva 
 
 



Rozvrh 
 
 

Pondělí 
  7.40 –   8.00 

  8.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Prezence 

Právo a veřejná správa 

Informatika a eGovernment 

Úterý   8.00 – 12.00 Veřejné finance 

Středa   8.00 – 12.00 Veřejná správa ČR 

Čtvrtek   8.00 – 12.00 

12.00 – 12.30 

Organizace a řízení úřadu 

Předání osvědčení 

 
 
Kurzovné: 1 840,- Kč za osobu 
 
Způsob úhrady:  
 
Po obdržení přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu s přiděleným variabilním 
symbolem. Daňový doklad obdržíte po připsání platby na náš účet. 
 
Ubytování a stravování nezajišťujeme. 
  
Zrušení účasti:  
 
Případnou neúčast sdělte prosím nejpozději tři pracovní dny před začátkem kurzu.   
                                         
 
Studijní materiály budou předány na místě.            
 
 
Informace organizačního charakteru včetně případného odhlášení směřujte na 
p. Oslejovou, tel. 475657661, e-mail: oslejova.j@kr-ustecky.cz 
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