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Zápis z workshopu ze dne 21. 6. 2022 

 

Dne 21. 6. 2022 proběhl prostřednictvím platformy MS teams online workshop se 

zástupci ÚPČR. 

V rámci workshopu byla řešena a diskutována klíčová témata projektu. Řešen byl 

možný/žádoucí příspěvek ze strany ÚPČR pro korekci obsahu vzdělávacích programů.  

Bylo poukázáno na špatné vzdělávání resp. nedobrou kvalitu obsahu vzdělávání. 

ÚPČR vzhledem k uvedenému vyjádřil určité obavy z efektivnosti poskytovaných 

vzdělávacích kurzů, a to i s ohledem na skutečnost, že vynakládají nemalé finanční 

prostředky. ÚPČR je povinen dodržovat princip 3E?  

Dále byla diskutována otázka samotných klientů, jejich výběrů. Byly diskutovány 

otázky, co může ÚPČR pro výběr vhodných klientů na rekvalifikace a tím více přispěl 

k jejich efektivnosti.  

Dnes zaměstnavatelé rekvalifikanty nechtějí, byla řešena otázka proč tomu tak je? 

Byly diskutovány i otázky směřující k závěru, jak kontrolovat poskytovanou službu v 

rámci rekvalifikace a nedocházelo k situacím, kdy nevhodně připravené uchazeče o 

zaměstnání zaměstnavatel nepřijme a ÚPČR platí takovou to službu.  
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