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OSOBNÍ ÚDAJE Ondřej Bárta 
 

  

Na Kuthence 826/11, 160 00 Praha 6, Česká republika 

  +420 739 073 178 

 ondrej.barta@franklincovey.cz 

 

Pohlaví Muž | Datum narození 23. 7. 1974 | Státní příslušnost/i Česká republika 

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI   

 

 

 

DÉLKA ODBORNÉ PRAXE        
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Celková délka odborné praxe 

 

20 let 

8 let pedagogické praxe, 13 let praxe s tvorbou a řízením vzdělávacích projektů, 

10 let praxe – projektový management (tvorba, hodnocení, praktická realizace  a poradenství v oblasti 
projektů financovaných z EU/ ESF: SROP, OPVK, OPLZZ, EHP/N) ve vzdělávání, 

6 let praxe v národních systémových projektech VÚPPraha, NÚV (CPIV, Pospolu) 

14 let praxe ve vzdělávání dospělých se zaměřením na pedagogy a další školské pracovníky. 

07/2015 – dosud (1,5 roku) Projektový manažer a lektor programu I ve mně je lídr 

FranklinCovey / FC Czech, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 4 – Michle, www.ivemnejelidr.cz 

▪ Odpovědnost za mezinárodní program pro školy zaměřený na leadership: řízení projektu -, tj. 
plánování, koordinace, lektorování a koučink, finanční řízení, PR 
 
 

 

2002 – dosud (14 let) předseda vzdělávací NNO  

SES-SEBE-SPOLu, Na Kuthence 826/11, 160 00 Praha 6, www.sebespolu.net  

 Odpovědnost za řízení a realizaci vzdělávacích projektů organizace 

TÉMATICKÉ OBLASTI 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ 
 
SES TEACHER – akreditované týmové vzdělávání zaměstnanců školských zařízení, projekt 
SES TEACHER (OPVK)- www.sesteacher.cz  
 
- program Grundtvig (LLP EC): organizace a pořádání workshopu v ČR (USEFUL FUN 
ART, 11/2012), účast na workshopu ve Francii (What we do is what we get, 7/2013) 
- Centrum podpory Inkluzívního vzdělávání, projektový manažer, odborné poradenství 
školám, 
- moderátor, lektor a spoluorganizátor projektů a workshopů na občanská a evropská 
témata pro Respekt institut o.p.s. ( Euroduel, Evropská regionální fóra, Proti 
korupci, Vybírámsi.eu, Hraj o Zemi) 
- externí hodnotitel projektů ESF / OPPA (2009 -2011) 
- projektový manažer projektu Druhá šance- podpora podmíněně odsouzeným: sociální 

▪ integrace v Plzeňském kraji (2007 -2008) www.druhasance.eu /SES, ESF – SROP 

▪ Rozvoj (OPVK) – www.projektrozvoj.cz  
EU: 
 národní koordinátor, řízení komunikačních projektů Generálního ředitelství Evropské 
komise (Spravedlnost, Doprava), programy a aktivity evropské instituce a jejich 

http://www.ivemnejelidr.cz/
http://www.sebespolu.net/
http://www.sesteacher.cz/
http://www.projektrozvoj.cz/
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VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA A KURZY    

 

 

zastoupení v ČR (Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační 
kancelář v ČR, DG EC Move, DG EC JLS: projekty: Evropská akce o drogách, Acces 
city Award, Nakresli právo, Evropa proti chudobě, Generation EU, Právo dětí na ochranu 

 

Obor nebo sektor  EU fondy, vzdělávání 

2006 – dosud Lektor, konzultant 

Příprava, hodnocení projektů, lektor soft – skills a dalších témat v oblasti rozvoje osobnosti a 
zaměstnanců se zaměřením na DVPP 

Školení a participace na projektech OPVK/OPLZZ  (Pospolu- NÚV, DVPP-DDM Praha aj.), 

Lektor Kritického myšlení 

 

Obor nebo sektor vzdělávání/EU fondy 

2010-2012 Projektový manažer 

NÚV / VÚPP  

▪ Konzultační podpora školám v oblasti fundraisingu a vzdělávacích projektů, metodik, CPIV 

▪ Tvorba modelu administrativní kapacity agentury 

Obor nebo sektor Vzdělávání, podpora výzkumu 

2005 - 2008 ředitel 

Klub mladých Evropanů, o.s. 

▪ Komplexní odpovědnost za projekty vzdělávání a komunikace – Teenage Job (SROP), Generation 
EU 
 

Obor nebo sektor Vzdělávání/EU fondy 

 

   
1993 – 1997: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Mgr.  

 

Další vzdělání : 
7 návyků vysoce efektivních lidí, 32 hod,FranklinCovey, certif.lektor, Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení (RWCT), Kritické myšlení, 
o.s., 80 hodin (lektoři Košťálová - Hausenblas), akreditace MŠMT 
Management a řízení organizace Dokážu to, kurz pro management 
škol, o.s. AISIS,akred MŠMT, (300 hodin), 
Základy úspěšného řízení projektů (FranklinCovey),hlubinný psychodynamický 
sebezkušenostní výcvik SUR, 570 hod, Akredit.ČPS, Řemeslo skupinové 
psychoterapie,, 54 hod Jiří Drahota, Gestalt – stream,, Arteterapeutické techniky a 
psychologie, 60 hodin,kurz lektorských dovedností založený na typologii 
osobnosti MBTI,150 hod, Výchova k prosociálnímu chování, Etické fórum ČR, o.s., 
360 hodin, certifikované ICT moduly PC gramotnosti: Z, P0,P1, P2 ,DBS,  
Kurz zážitkové pedagogiky, Egredior, 20 hodin, 2002: Metodika hry a výchovy 
prožitkem, vzdělávací kurz Primární prevence drogových závislostí a sociálně 
patologických jevů, Metodika výchovy prožitkem pro školní metodiky prevence, 
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OSOBNÍ DOVEDNOSTI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Já, Ondřej Bárta, čestně prohlašuji, že jsem bezúhonný, veškeré údaje uvedené v mém životopise jsou pravdivé a podílel jsem se 

na realizaci uvedených zakázek / projektů. 

 

 

V Praze dne ______________   _________________________________ 

Mgr. Ondřej Bárta 

Mateřský(é) jazyk(y) Český jazyk 

  

Další jazyk(y) POROZUMĚNÍ  MLUVENÍ  PÍSEMNÝ PROJEV  

Poslech  Čtení  Ústní interakce  
Samostatný ústní 

projev   

Anglický jazyk C1 C1 C1 B2 B2 

Slovenský jazyk C1 C1 C1 B2 B1 

Německý jazyk A1 A1 A1 A1 A1 

Francouzský jazyk A1 A1 A1 A1 A1 

 Úrovně: A1/A2: základní uživatel  -  B1/B2: samostatný uživatel  -  C1/C2: zkušený uživatel 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

Komunikační dovednosti  ▪ Vynikající komunikační dovednosti získané během lektorské, pedagogické a poradenské praxe 

Organizační/manažerské 
dovednosti  

▪ Leadership- vedení lidí a týmů v oblasti vzdělávání, projektový management 

▪ Motivace lidí ke změně 

▪ Orientace na výsledek a osobní odpovědnost 

Odborné dovednosti  ▪ Osobní rozvoj 

▪ Rozvoj profesních týmů 

▪ Metody aktivního učení 

▪ Psychoterapie, individuální přístup k učení 

▪ Komunikační a prezentační dovednosti  

▪ Leadership 

Digitální dovednosti  ▪ Microsoft Office /365 

▪ Google apps 

▪ Online conf./Zoom, extensions 

Řidičský průkaz ▪ A,B 

Organizace ▪ Spolek SEBESPOLU, předseda 

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr

