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Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Zkrácený název projektu: 
Trenažéry terénních situací

Registrační číslo: 
- CZ.1.07/2.2.00/07.0323

Řešitelé projektu: 
- Ostravská univerzita v Ostravě
- Fakulta zdravotnických studií
- Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů FZS OU

Partneři: 
- Fakultní nemocnice Ostrava
- Policie   ČR
- Staturtární město Ostrava - Městská policie Ostrava

Finanční dotace: 
- 18 330 257,50 Kč 

Termíny: 
- Datum zahájení realizace projektu: 30. 6. 2009 
- Datum ukončení realizace projektu: 31. ledna 2012 

Poskytovatel: 
- Ministerstvo školství, mládeže a     tělovýchovy  

Prioritní téma: „Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem 
rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu 
práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.“

Cíl projektu:
Cílem projektu je inovovat a ověřit 25 studijních kurzů ve studijním oboru Společenská patologie a logistika 
terénních rizikových situací, který je akreditován pro bakalářský stupeň kombinovaného studia. Zkušenosti z 
prvního roku výuky a konzultace s budoucími zaměstnavateli studentů ukázaly nutnost modernizovat didaktické 
metody a maximálně podpořit distanční vzdělávání v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu 
práce. Cílovou skupinou jsou studenti VŠ. Cíle projektu bude dosaženo inovací kurzů v těsnější návaznosti na 
potřeby trhu práce, vytvořením speciálním multimediálních objektů (výukové CD/DVD), distančních opor a e-
learningových kurzů. Zásadní a významnou inovací bude zřízení a vybavení tří trenažérů terénních situací 
prostřednictvím  realizace drobných stavebních úprav. Pilotní ověření inovovaných kurzů a evaluace proběhne v 
akademickém roce 2010/2011 pro 1025 podpořených osob. Na projektu bude spolupracovat řešitel se 3 partnery 
– budoucími zaměstnavateli.

Projektový tým

Vedoucí projektu: 
- MUDr.   Igor Dvořáček . Ph.D.

Výkonný manažer: 
- PhDr. Ivana Fialová

http://www.mgo.cz/
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=915&idc=13630
http://www.msmt.cz/
http://www.dap-services.cz/


Finanční manažer: 
- Ing. Simona Konvičková

  Kontakty 
PhDr. Ivana Fialová
manažer projektu 
telefon: +420-604-302-994 
e-mail: ivana.fialova@osu.czI

Nikola Adamczyková
telefon: +420-775-761-567 
e-mail: inikola.adamczykova@osu.cz

Bc. Jiří Hynčica
telefon: +420-739-505-896
e-mail: jiri.hyncica@fno.cz
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