
 

 
 

Systémy QES Praha 
   
Systémy QES Praha je poradenská síť odborníků v oblasti systémů řízení kvality (ISO 
9001, IMS, EFQM aj.), reengeneeringu procesů a v oblasti projektového řízení s 
jedinečným  know-how, které budujeme přes 20 let. Dokážeme optimalizovat podnik podle 
Vašich požadavků, zajistíme získání mezinárodně uznávaného certifikátu kvality, snížíme 
Vaše náklady, pomůžeme s krizovým řízením a vyhledáme vhodné projekty včetně 
přípravy žádosti, projekt pomůžeme administrovat a zajistíme optimalizaci dokumentace 
ve Vaší organizaci.  

 

Aktuální nabídka služeb pro školy: 
 
 
Poradenství v oblasti řízení školy - podle  ISO 9001                                                                
Nabízíme poradenství v oblasti managementu a řízení podniku. Implementujeme normu podle ČS EN ISO 

9001:2009 a integrované systémy řízení.  Poradenství realizujeme včetně zpracování veškeré podkladové 

dokumentace školy. Garance úspěšnosti certifikace s výhodnou cenou. 

 
 
Poradenství s EFQM  - účast v Národní ceně kvality ČR                                                         

Poskytujeme poradenství a koučink při budování systému EFQM. Poradenství a vedení při budování 

systému EFQM - v rámci soutěží Národní ceny kvality ČR - Start, Start plus a Excellence. Naši klienti - školy - 

Národní ceny kvality České republiky vyhrávají a získávají významná ocenění od představitelů vlády ČR.         

 

Projektové řízení                                                                                                                        
Nabízíme kompletní a odbornou pomoc při návrhu znění projektových žádostí, vypracování projektové 

žádosti včetně poradenství. Nabízíme výběr z vhodných programových podpor z fondů EU podle profilu 

zákazníka (zejména nově prg. Erasmus). Nabízíme pomoc při řízení a kontrolách projektu (v rámci OPVVV, 

OPVK, OPPA, OPLZZ, OPZ) nebo při přípravě projektů a grantových žádostí jednotlivým krajům a obcím 

v oblasti školství, kultury, sportu, protidrogové prevence a sociálních věcí (politik) 

 
Krizové řízení     
Čeká Vás kontrola projektu nebo přišla na udání Česká školní inspekce? Můžete volat pro radu 
a reálnou pomoc při inspekci (pouze ředitelé, kteří se prokáží  platným jmenováním) dohodneme na hot 
line non-stop lince (včetně so, ne) :  607 693 272  
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Naše úspěchy: 
 

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby - školu vedeme od roku 
2007, kdy jsme zavedli systém řízení kvality podle ISO 9001, v roce 2010 jsme se 
zúčastnili Národní ceny kvality v modelu Start plus a získali jsme pro vedení školy ocenění 
Perspektivní organizace. V roce 2014 se klient stal celkovým vítězem ve veřejném sektoru 
v Národní ceně kvality České republiky v modelu Excellence, zároveň byl oceněn  
diplomem 4 star Recognized for Excellence a stal se součástí mezinárodní komunity top 
firem sdružených při EFQM, vyznávajících a realizujících ty nejlepší přístupy v řízení. 
 
 

               
ocenění účastníků a vítězů Národní ceny kvality ČR na Pražském hradě 

 
 
 

VOŠ Herecká, s.r.o. - se školou spolupracujeme v systémovém řízení od roku 2008, kdy 
jsme úspěšně implementovali systém podle ČS EN ISO 9001:2009, v roce 2011 jsme 
školu dovedli k získání ocenění Úspěšná firma v rámci soutěže Národní ceny kvality 
České republiky. Se školou spolupracujeme dosud, ředitelka školy je signatářem Charty 
kvality a součástí Centra Excelence při Sdružení pro oceňování kvality. 
  
Evangelická akademie - střední a vyšší odborná církevní škola sociální práce v Praze 
získala a zavedla jako první škola pod naším vedením systém řízení podle ISO 9001 již         
v roce 2006/2007. 
  
PB SŠM a VOŠ, s.r.o. - se školou spolupracujeme od roku 2011, kdy úspěšně 
implementovala systém řízení podle ČS EN ISO 9001:2009, se školou spolupracujeme          
v rámci provádění interních auditů kvality. 
  
Lesnická akademie Trutnov - střední a vyšší odborná škola v Trutnově s námi 
spolupracovala v rámci interních auditů kvality, má zaveden IMS včetně úspěšně 
implementované normy pro zpracování řetězce dřevní hmoty C-o-C. Škola s námi také 
spolupracovala v rámci projektového řízení v roce 2009. 
  
HTP Ostrava, s.r.o. - implementace systému řízení podle ISO 9001 v roce 2009/2010         
na systém vzdělávání na vrtulníkovém simulátoru pro vojáky NATO. 
 
 
 
 

Systémy QES Praha       Volkova 1124, Praha 9                                   
gsm: +420 774 078 842  

Ing. Otakar Hrudka       email: info@systemyqes.cz   
 auditor, poradce                        www.systemyqes.cz  

http://www.systemyqes.cz/

