
POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AK/PV-1292/2012 

AKREDITOVANÝ KURZ M01 
SPRÁVA DOKUMENTŮ: ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto 

srdečně zve na kurz akreditovaného vzdělávání pro úředníky Správa dokumentů: 

Úvod do problematiky. Vzdělávací program je zaměřený na úvodní seznámení 

s problematikou správy dokumentů a spisové služby a je vstupní branou do dalších 

vzdělávacích programů zaměřených na jednotlivé specifické oblasti této 

problematiky. 

Program je akreditován Ministerstvem vnitra, číslo akreditace AK/PV-1292/2012. 

Vzdělávací program povede Stanislav Fiala, metodik spisové služby, dlouholetý člen 

Institutu pro správu dokumentů a certifikovaný lektor. 

www.ipsd.cz 



 

PROGRAM WORKSHOPU 

 12:00 – 12:30 Presence 

 12:30 – 13:15  Terminologie a základy systému správy dokumentů 

 13:15 – 14:00  Spisová služba a procesy správy dokumentů dle ISO 15489 

 14:00 – 14:30 Občerstvení 

 14:30 – 15:00 Seznámení s metodikou DIRKS 

 15:00 – 15:30 Procesy systému správy dokumentů 

 15:30 – 15:45 Certifikační schéma systému správy dokumentů 

 15:45 – 16:00 Diskuse 

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE 

Termín: 30. 3. 2017 ve 12:30 Vložné: 2 490 Kč bez DPH 

Místo: Autoklub Praha, salonek Club Registrace: akce@ipsd.cz 

 Opletalova 29, Praha 1 

www.ipsd.cz 



IRMS se mění na IPSD 

Zapsaný spolek Information and Records Management Society – Czech Republic 

Group vznikal v roce 2010 jako satelitní organizace britské učené společnosti 

Infomation and Records Management Society, navazující na více než čtyřicetiletou 

tradici Society of Achivists. Jednou z hlavních myšlenek spolku bylo přenést 

z britských ostrovů étos učené společnosti spolu s know-how nasbíraným v průběhu 

jejího dlouhého trvání.  

Za šest let, kdy IRMS v České republice působilo, jsme se díky našim britským kolegům 

mnohému naučili, a věříme, že tato etapa byla plodná a přínosná pro obě strany. 

Současně jsme ale také zjistili, že koncepce správy dokumentů je v obou zemích 

natolik odlišná, že bude nutné, aby se každý vydal svou cestou. 

A proto Vám s radostí a velkými očekáváními oznamujeme, že IRMS se mění a od roku 

2017 bude vystupovat pod novým názvem Institut pro správu dokumentů. Doufáme, 

že nové jméno přinese jen samé pozitivní změny a umožní nám poskytovat ještě lepší 

služby všem našim členům i příznivcům. 

www.ipsd.cz 



Další kurzy a semináře 

V nejbližším období plánuje Institut pro správu dokumentů realizovat mimo jiné 

následující vzdělávací akce, školení a semináře (aktuální informace najdete na 

stránkách www.ipsd.cz): 

Datum Název semináře/školení Lektor Místo  

10. 4. 2017 
Příprava dokumentů pro skartační 
řízení S. Fiala Praha 

19. 4. 2017 
Revize spisového řádu a  spisová 
služba v grafech (Seminář) 

Stanislav 
Fiala Brno 

16. 5. 2017 Zveřejňování a nahlížení (Seminář) 
S. Fiala,  
T. Bezouška Praha 

8. 6. 2017 
Vše co jste chtěli vědět o eIDAS (a 
nebojte se zeptat; Seminář) 

M. Macek, 
S.Fiala Praha 

 

www.ipsd.cz 


