katalog nabídky
vzdělávacích programů

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou publikace, jejímž vydáním jsme završili více
než čtyřletou práci na řešení projektu UNIV 2 KRAJE.
Cílem tohoto projektu bylo a je proměnit s využitím evropské a státní
dotace české školy v centra celoživotního vzdělávání a umožnit jim využít
kapacity i při očekávaném poklesu počtu žáků. Zároveň si dal projekt za cíl
posilovat v krajích chybějící řemesla, jako jsou zámečníci, svářeči, ale i veškeré stavební profese, kvalifikovaná obsluha pro linky moderních výrobních
závodů apod.
K tomu, abychom se tomuto cíli přiblížili, bylo zapotřebí zcela změnit myšlení pedagogického sboru ve školách. Prvními akcemi projektu pro
vybraný lektorský tým byly hned v úvodní fázi semináře pedagogického
projektování a semináře kariérového poradenství, dále se pedagogové učili
vzdělávat dospělé, zdokonalili se ve vytváření vzdělávacích programů i v
marketingu.
Na 325 zapojených školách ve všech krajích České republiky byla s využitím nových znalostí a dovedností vytvořena bezmála tisícovka programů
dalšího vzdělávání velmi pestré oborové struktury, z nichž téměř polovina
byla pilotně ověřena s prvními účastníky. Primárním cílem vytváření vzdělávacích programů UNIV 2 KRAJE je pomoci lidem díky dalšímu vzdělávání
nacházet uplatnění na trhu práce.

Celkem 78 programů bylo vytvořeno v oboru stavebnictví, 59 se týkalo zemědělství, 45 obchodu, 40 výuky jazyků, 36 podnikání a řízení apod.
Oborová struktura programů je ovšem samozřejmě jiná např. na průmyslovém Ostravsku, kde dominují programy z oblasti strojírenství a stavebnictví,
zatímco např. Vysočina více preferovala programy pro obory technického
zaměření a řemesel, služeb, zemědělství, lesnictví či zahradnictví.
K tomu, abyste se v nabídce vzdělávacích programů vytvořených
školami v projektu UNIV 2 KRAJE lépe zorientovali, Vám poslouží právě tato
publikace. Přeji si, abyste v ní nalezli dostatek informací pro Vaše profesní
i soukromé potřeby a aby zároveň posloužila i školám jako prostředek pro
jejich marketingovou činnost.

PhDr. Jana Bydžovská
projekt UNIV 2 KRAJE
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jihočeský kraj

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice
SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
SŠ, České Velenice
SŠ technická a obchodní, Dačice
SOŠ elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
SOU, Lišov
SOŠ a SOU Milevsko
SPŠ a VOŠ, Písek
VOŠ lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
SOŠ a SOU, Písek
VOŠ sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice
VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor
SPŠ strojní a stavební Tábor
SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
OA, SOŠ a SOU Třeboň
SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín
Střední škola, Vimperk
VOŠ a Střední průmyslová škola, Volyně

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice
adresa: Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
kontakt: Mgr. Olga Cahová, 387 924 119, cahova@sosvaz.cz
www.soscb.cz
Program č. 1: Anglický jazyk pro strážníky Městské policie České Budějovice
Cílová kvalifikace: Ovládání cizího jazyka na jazykové úrovni A2 se zaměřením na specifickou
profesní činnost příslušníků městské policie
 Popis: Vzdělávací kurz je určen pro strážníky Městské policie. Cílem programu je, aby si absolvent osvojil základní gramatické jevy, slovní zásobu, která odpovídá vybraným tématům (orientace ve městě, popis cesty na určité místo, komunikace při jednání s cizinci, objasnění problému,
pomoc při vzniklé komplikaci, dotazování se a podání vysvětlení a odpovědí). Program je zaměřen především na komunikační situace, na řešení daných událostí a na procvičování konverzace.
Cílem je i porozumění slyšeným a také čteným textům a schopnost takto získané informace
z textů reprodukovat a dále předávat. Absolventi budou schopni napsat text kratšího rozsahu
(základní informace o sobě, napsat dopis, napsat odpověď na inzerát či odpověď na určitý dotaz
cizince).
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Základní znalosti odpovídající jazykové úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100


jihočeský kraj

č e sk é bud ě jov i c e

Program č. 2: Floristika a květinářství
Cílová kvalifikace: Florista - asistent prodeje, pomocný aranžér floristických akcí a / nebo majitel
květinářství (prodejny květin)
 Popis: Rekvalifikační kurz zaměřený na praktické zvládnutí základních vazačských a aranžérských dovedností běžně požadovaných v síti květinářských prodejen. Absolventi kurzu mohou
pracovat v prodejnách květin, ve vazárnách smuteční vazby, v zahradních centrech, případně si
zřídit vlastní provozovnu nebo poskytovat floristické aranžérské služby (výstavy, úprava a dekorace interiérů, společenské události).
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100


Program č. 3: Paznehtářský kurz
Cílová kvalifikace: Ošetřovatel paznehtů skotu, ovcí a koz
Popis: Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům osvojit si teoretické znalosti, a to
včetně nových poznatků, a vybudovat si základní návyky včetně manuálních dovedností při úpravě paznehtů velkých a malých přežvýkavců. Absolventi kurzu jsou schopni aplikovat získané poznatky do praxe pochopením vzájemných souvislostí mezi produkcí, výživou, způsoby ustájení,
pohodou zvířat a nemocemi paznehtů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Základní znalost veterinární prevence, anatomie, chovu a výživy hospodářských
zvířat, manuální zručnost.
 Hodinová dotace:100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Jazyková škola. Obory SOŠ: Veterinářství; Zahradnictví; Mechanizace a služby
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Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
adresa: Husova 9, 370 21 České Budějovice
kontakt: Mgr. Jarmila Benýšková, 387 023 712, benyskova@sso.cz
www.sso.cz
Program č. 1: Počítač pro každého
Cílová kvalifikace: Základní počítačová gramotnost
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, s běžným základním a aplikačním
programovým vybavením (textové editory, tabulkové procesory…), využívat celosvětovou sít Internet, posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů. Dále se absolvent naučí
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií,
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a off-line komunikace.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, znalost základních postupů při práci a ovládání PC,
bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Manažer prodeje (66-004-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Manažer prodeje (66-004-H)
Popis: Rekvalifikační kurz připravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje (66-004-H)
dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Manažer prodeje připraví zboží k prodeji, vystaví
zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Poskytne služby související s prodejem
zboží - předvede zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystaví potřebné doklady
spojené s prodejem, vyřídí reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní
systémy, provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 250


Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
Popis: Rekvalifikační kurz připravující na složení zkoušky z PK Průvodce cestovního ruchu (65021-N) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu Průvodce cestovního ruchu získá znalosti
a dovednosti z odborných disciplín potřebných pro práci průvodce v oblasti cestovního ruchu a
to: dějin kultury, geografie cestovního ruchu, aktuálního společenského dění, metodiky průvodcovské činnosti a psychologie práce průvodce, ekonomiky a techniky služeb cestovního ruchu.
Absolvent bude rovněž jazykově vybaven odbornou terminologií a znalostí reálií pro výkon práce
průvodce pro zvolenou jazykovou oblast.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 250



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů
DV: Ekonomika a administrativa; Podnikání v oborech a odvětvích; Obchod; Gastronomie,
hotelnictví a turismus
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jihočeský kraj

Program č. 3: Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)

č e sk é bud ě jov i c e



Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
adresa: Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice
kontakt: Mgr. Zdeňka Erhartová, 389 139 323, jhoudkova@skolacrcb.cz
www.ssvos.cz
Program č. 1: Barista
Cílová kvalifikace: Znalosti a dovednosti z oblasti přípravy kávy
Popis: Cílem tohoto vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalosti a dovednosti
v souladu se světovými trendy v baristice. Absolventi se budou zároveň orientovat v základech
psychologie, naučí se je používat při jednání s hostem při obsluze a prodeji kávy. Budou schopni
komunikovat též v německém jazyce. Absolventi získají základní dovednosti a znalosti z oblasti
hospodaření baristy a základů marketingu. Program je určen jak pro odborníky v oblasti gastronomie, tak i pro širokou veřejnost bez předchozího odborného vzdělání.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Sommelier (65-010-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Sommelier (65-010-H)
Popis: Rekvalifikační kurz připravující na složení zkoušky z PK Sommelier (65-010-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu se bude orientovat ve vinařské legislativě - jak podle
oblastí, cukernatosti, tak i výroby. Získá přehled o pěstování vinné révy v Evropě. Bude se
orientovat v etiketách jednotlivých zemí ohledně označení apelací. Seznámí se s výrobou sektu
a bude znát rozdělení šumivých vín celé Evropy. V rámci třech nepovinných modulů se naučí
používat při své práci počítač, získá základní anglickou slovní zásobu z oblasti sommelierství a
bude využívat marketingové strategie.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, zdravotní průkaz potravináře
 Hodinová dotace: 100


jihočeský kraj

č e sk é bud ě jov i c e



Program č. 3: Jak se naučit anglickému jazyku a zdokonalit se v něm
Cílová kvalifikace: Rozšíření znalostí v anglickém jazyce
Popis: Cílem vzdělávacího programu je předat jeho absolventům znalosti a dovednosti v souladu se světovými trendy ve výuce angličtiny. Absolventi se zároveň budou orientovat v základech psychologie, osvojí si základy metod soustředění, práci s informacemi, a toto vše se naučí
používat při učení angličtiny. Absolventi získají základní znalosti a dovednosti o možnostech
využití počítače při studiu a zdokonalování se v anglickém jazyce.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Cestovní ruch; Hotelnictví; Společné stravování; Gastronomie
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Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola,
České Budějovice
adresa: Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice
kontakt: Mgr. Miroslav Petrovský, 387 438 677, 721 786 143, sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz
Program č. 1: S počítačem v každém věku
Cílová kvalifikace: Základní počítačová gramotnost
Popis: Vzdělávací program „S počítačem v každém věku“ má oslovit zájemce ve věkové skupině
„50+“ (v produktivním věku) a umožnit jim získat základní dovednosti práce s počítačem a programovým vybavením. Absolvent programu se naučí základní činnosti práce s počítačem - jeho
ovládání pomocí prvků operačního systému Windows, běžné operace s textem, vyhledávání na
internetu, elektronickou komunikaci, prohlížení a jednoduché upravování digitálních fotografií,
přehrávání hudby a videa, vytváření prezentací a využití tabulek pro sestavování výpočtů. Zároveň získá možnosti dalšího neformálního vzdělávání prostřednictvím technologií ICT.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Management služeb
Cílová kvalifikace: Získání či prohloubení odborných ekonomických znalostí a dovedností (dle
charakteru již dokončeného učebního oboru)
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na založení si vlastního podniku
či zdokonalení podnikatelských znalostí a dovedností. V rámci povinných modulů získá absolvent odborný přehled z oblasti účetnictví, podnikové ekonomiky, managementu a marketingu a
personálního řízení. To mu umožní bezpečně podnikat a dodržovat platnou legislativu. V rámci
volitelných modulů může získat kompetence z oblasti etiky podnikání, informatiky, psychologie
prodeje, obchodní korespondence a bankovnictví.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně výuční list, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100
Cílová kvalifikace: Získání odborných ekonomických znalostí a dovedností, které ulehčí start v
podnikání jako OSVČ
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit občany, kteří se rozhodnou podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) na podnikání. Absolventi programu si rozšíří
znalosti a dovednosti spojené s podnikáním a tak se vyhnou případným potížím, které mohou
nastat vlivem neznalosti legislativy. Absolvent získá povědomí, jaké jsou jeho povinnosti k živnostenskému a k finančnímu úřadu, ke zdravotním pojišťovnám, k OSSZ z titulu OSVČ i jako
zaměstnavatel.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Informatické obory; Ekonomika a administrativa; Podnikání v oborech, odvětvích
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jihočeský kraj

Program č. 3: Začínáme podnikat

č e sk é bud ě jov i c e



Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
adresa: Nerudova 59, 370 21 České Budějovice
kontakt: Ing.Marie Bartyzalová, 387 927 136, 387 927 127, bartyzalova@sspcb.cz
www.sspcb.cz
Program č. 1: Finanční služby
Cílová kvalifikace: Pracovník finančních služeb
Popis: Absolvent programu získá odborné kompetence v oboru Finanční služby. Témata výuky
jsou určena především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý rozvoj společnosti především v oblasti ekonomiky, bankovnictví, finančního trhu a v oboru informačních technologií.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně středoškolské vzdělání, bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100



program č. 2: Kominík - Montáž komínů a komínových vložek (36-017-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Kominík - Montáž komínů a komínových vložek
(36-017-H)
 Popis: Rekvalifikační kurz připravující na složení zkoušky z PK Kominík - Montáž komínů a
komínových vložek (36-017-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu je schopen samostatně vykonávat stavbu a montáž komínů a kouřovodů, instalaci komínových vložek, drobné
opravy komínů a jejich příslušenství. Zjišťuje závady komínů a určuje způsoby jejich odstranění,
posuzuje návrhy na stavbu a rekonstrukci komínů a kouřovodů. Ovládá výpočet rozměrů komínů
a kouřovodů, výpočet komínového tahu, dále základy zdění, omítání, betonování a šamotování.
Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
 Hodinová dotace: 150 (+14 volitelné moduly)

jihočeský kraj

č e sk é bud ě jov i c e



Program č. 3: Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)
Cílová kvalifikace: Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)
Popis: Rekvalifikační kurz připravující na složení zkoušky z PK Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H). Absolvent programu je schopen samostatně kontrolovat a udržovat provoz spalinových cest, včetně připojení, kontroly a údržby spotřebičů paliv. Dovede se rozhodovat
v odborné oblasti, má znalosti o používaných materiálech a spotřebičích paliv, technologiích,
technických normách a pravidlech z oblasti komínové techniky, které dovede využívat ve svém
povolání. Dovede kontrolovat průchodnost komínů, čistit komíny, kouřovody a spotřebiče včetně
tahové, tlakové a kouřové zkoušky.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
 Hodinová dotace: 150



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekologie a ochrana životního prostředí; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnictví; Ekonomika a administrativa; Podnikání v oborech, odvětvích

- 10 -

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická,
České Budějovice
adresa: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice
kontakt: Bc. Jan Šindelář, 386 357 448, sindelar@spsautocb.cz
www.spsautocb.cz
Program č. 1: Automobilová diagnostika osciloskopem
Cílová kvalifikace: Diagnostik a elektronik silničních motorových vozidel
Popis: Cílem vzdělávacího programu Automobilová diagnostika osciloskopem je poskytnout absolventům dovednosti a návyky potřebné pro měření sériovou a paralelní diagnostikou, kterou
mohou využit v provozu opravárenství, provádění oprav, seřizování a diagnostikování, přípravu
nových vozidel na provoz, provádění organizačních nebo servisních úkonů ve stanici technické
kontroly a stanici měření emisí, zpracování servisní dokumentace. Absolvent bude schopen komunikovat se spolupracovníky a zákazníky na patřičné odborné úrovni.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně střední odborné vzdělání
 Hodinová dotace: 280



Program č. 2: Obsluha CNC obráběcích strojů
Cílová kvalifikace: Strojní výroba a práce na CNC obráběcích strojích
Popis: Cílem kurzu je teoretická a praktická příprava pracovníků pro výkon činnosti v oblasti
obráběcích technologií na CNC obráběcích strojích. Absolvent kurzu získá teoretické i praktické
znalosti problematiky týkající se obsluhy CNC obráběcích strojů a jejich seřizování a dílenského
programování CNC OS v systému Sinumerik Siemens.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, zdravotní omezení - uchazeč nesmí mít prognosticky závažné poruchy vidění (potvrzení od lékaře)
 Hodinová dotace: 100


Cílová kvalifikace: Konstruktér ve strojírenských firmách s vlastním konstrukčním vývojem a/
nebo v živnostenské oblasti zaměřené na strojírenskou výrobu.
 Popis: Cílem kurzu je teoretická a praktická příprava absolventů pro činnost v oblasti konstrukce
a tvorby technické dokumentace. Absolvent získá teoretické a praktické znalosti a dovednosti v
oblasti problematiky tvorby a konstrukce 3D modelů jako součástí, sestav strojů, výkresů těchto
součástí a sestav, animace a prezentace pohybů strojů, pevnostní a dynamické analýzy.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe ve strojním provozu.
Uchazeč nesmí mít závažné vady pohybového ústrojí horních končetin a závažné poruchy vidění
(potvrzení od lékaře)
 Hodinová dotace:100


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenství (obráběč kovů, zámečník, nástrojař), Automobilní obory (automechanik, autoelektrikář,
karosář, autolakýrník, diagnostika motorových vozidel).
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jihočeský kraj

Program č. 3: Technická dokumentace s počítačovou podporou konstruování

č e sk é bud ě jov i c e



Střední škola, České Velenice
adresa: Revoluční 220, 378 10 České Velenice
kontakt: RNDr. Milena Elsterová, 773 444 571, elsterova@sscv.cz
www.sscv.cz
Program č. 1: Svařování v evropské kvalitě
Cílová kvalifikace: Svářeč elektrickým obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu, Svářeč
elektrickým obloukem obalenou elektrodou, Svářeč kyslíko-acetylenovým plamenem
 Popis: V rámci kurzu je možnost vybrat si ze tří metod svařování: svařování el. obloukem tavící
se elektrodou v aktivním plynu - MAG, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou - MMA
a svařování kyslíko-acetylenovým plamenem. Kompetence, získané absolvováním některé z metod je schopen a oprávněn uplatnit jak v České republice, tak v zemích Evropské unie. Absolvent
pracuje s ohledem na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě
autoevaluace.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Široká veřejnost
 Hodinová dotace: 152


Program č. 2: Němčina pro pracovníky v dopravě
Cílová kvalifikace: Schopnost odborné komunikace v německém jazyce v oblasti dopravy.
Popis: Cílem programu je rozšířit znalost německého jazyka v oblasti dopravy i přepravy, a zlepšit
komunikační schopnosti se správným použitím gramatiky a stylistiky a způsobem vyjadřování. Absolventi si rozšíří slovní zásobu včetně základní odborné terminologie a zautomatizují si využívání
základních jazykových prostředků při běžné komunikaci pracovníků dopravy s cestující veřejností.
Absolventi programu tak získají větší sebevědomí během komunikace s německy hovořícími cestujícími a klienty.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Znalostní úroveň klasifikovaná dle Společného evropského referenčního rámce
(SERR) stupněm B1, který v německém prostředí odpovídá certifikátu: Goethe-Zertifikat B1. Bez
zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 150

jihočeský kraj

č e sk é v e l e n i c e




Program č. 3: Měření a ostření nástrojů
Cílová kvalifikace: Pracovník kontroly kvality a údržby nástrojů
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa na provádění běžných dílenských
měření ve strojírenské výrobě. Absolvent dokáže měřit a kontrolovat rozměry a tvary součástí
a také měřit vzájemnou polohu prvků na součástech. Dále je schopen udržovat, upravovat a
kontrolovat výrobní nástroje včetně ostření jednobřitého nástroje. Absolvent pracuje s ohledem
na dodržování BOZP a dokáže posuzovat výsledky své práce na základě autoevaluace.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, manuální zručnost a kladný vztah k oborům technického zaměření. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika: Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud; Provozní elektrotechnika;
Strojírenství a strojírenská výroba: Strojní mechanik; Nástrojař Magny Cartech; Provozní technika
Doprava a spoje: Management v dopravě - dopravní logistika EU; Operátor provozu a ekonomiky
dopravy; Komerční pracovník v dopravě; Logistické a finanční služby
- 12 -

Střední škola technická a obchodní, Dačice
adresa: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
kontakt: Ivana Bínová, 384 420 096, info@issto.cz
www.issto.cz
Program č. 1: Opravář strojů a zařízení (23-001-H)
Cílová kvalifikace: Strojní zámečník, provozní zámečník a montér, mechanik opravář, montér
točivých strojů, provozní zámečník
 Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Opravář strojů a zařízení (23001-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti ve sféře výrobní,
montážní, opravárenské i servisní. Uplatnění absolventa se předpokládá jak ve strojírenství, tak
i v dalších průmyslových odvětvích.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání.
 Hodinová dotace: 120


Program č. 2: Aranžérské a dekorační dovednosti
Cílová kvalifikace: Aranžér a dekoratér v prodejnách s výkladovými prostory určenými k aranžování, v prodejnách nebo provozovnách, které se zabývají přípravou, zpracováním nebo aranžováním květin.
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky základům aranžování a úpravám výkladových prostor, vytváření sezónních dekorací, estetickým úpravám interiérů a tvorbě floristických objektů v podobě suchých a živých vazeb. Absolvováním tohoto programu získá účastník vědomosti a
dovednosti potřebné k vytvoření návrhů a realizací výše uvedených záležitostí. Vzdělávací program
vede účastníky k získání a prohloubení znalostí v problematice barev a jejich kombinací, práci s grafickými programy a k orientaci v moderních trendech floristiky. Dále vede tento program účastníky k
formování jejich estetického cítění a dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základny vzdělání, bez alergií na rostliny a nátěrové hmoty (potvrzení
od lékaře)
 Hodinová dotace: 100


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenství a strojírenská výroba ( 23-41-M/01 Strojírenství; 23-45-L/01 Mechanik seřizovač;
23-43-L/01 Provozní technika; 23-56-H/01 Obráběč kovů; 23-51-H/01 Strojní mechanik)
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika ( 26-51H/01 Elektrikář)
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů ( 33-56-H/01 Truhlář)
Ekonomika a administrativa (63-41-M/01 Ekonomika a podnikání)
Podnikání v oborech, odvětvích (64-41-L/01 Podnikání)
Obchod (66-52-H/01 Aranžér); Osobní a provozní služby (69-51-H/01 Kadeřník)
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jihočeský kraj

Cílová kvalifikace: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje (66-004-H)
 Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Manažer prodeje (66-004-H)
dle zákona č. 179/2006 Sb. Cílem kurzu je aby absolvent získal teoretické vědomosti a praktické
dovednosti v oblasti řízení provozu obchodně provozní jednotky, vyplňování prodejní dokumentace,
inventarizace, obsluhy pokladny, jednání ve styku se zákazníky v souladu s platnou legislativou a
osvojí si základy aranžování zboží. Veškeré vědomosti a dovednosti budou v souladu s nejnovějšími
trendy v oblasti prodeje zboží.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, podmínky zdravotní způsobilosti závisí na sortimentu prodávaného zboží (potvrzení od lékaře)
 Hodinová dotace: 250


dačice

Program č. 3: Manažer prodeje (66-004-H)

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy,
Hluboká nad Vltavou
adresa: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
kontakt: Jan Kašpar, 603 284 315, kaspar@sosehl.cz
www.sosehl.cz
Program č. 1a: Montér kabelových souborů
Cílová kvalifikace: Rozšiřující kvalifikace v elektrotechnickém oboru Montér kabelových souborů
 Popis: Základním cílem programu dalšího vzdělávání je naučit absolventy řešit konkrétní praktické problémy a situace v oboru kabelových souborů NN a VN s využitím získaných technických a
zejména praktických dovedností. Absolvent programu je schopen provádět pokládku kabelových
souborů NN a VN; spojky a koncovky NN a VN; měření na kabelových souborech NN a VN, diagnostikovat poruchy na kabelových souborech NN a VN a tyto poruchy odstranit.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně střední vzdělání v oboru elektro - vyučen, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 30


Program č. 1b: Základní práce s osobním počítačem
Cílová kvalifikace: Základní počítačová gramotnost, příprava na zkoušku ECDL
Popis: Vzdělávací program se odvíjí od myšlenky vychovat informační společnost, která bude
efektivně užívat počítač ve své práci i v osobním životě. Cílem vzdělávacího programu je aby
absolvent dokázal samostatně vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace, databáze a dále s nimi
pracoval. Dalším cílem je, aby absolvent uměl využívat internet, elektronicky komunikovat se
svým okolím při dodržování bezpečnostních zásad.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Základy vzdělání, základní znalost práce na PC, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100


jihočeský kraj

h lubok á n a d vltavou



Program č. 2: Práce na elektrických zařízeních
Cílová kvalifikace: Pracovník pro práce na elektrických zařízení NN
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa tak, aby byl schopen provádět práce
na elektrických zařízeních, jejich kontrolu a údržbu, měření elektrických veličin, diagnostiku a
odstraňování závad, návrh a instalace jištění pro elektrické zařízení a práce při připojování elektrických zařízení na síť NN.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Dokončené střední odborné vzdělání a úspěšně vykonaná alespoň jedna profesní zkouška v oboru elektro, bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Odborná způsobilost v elektrotechnice pro absolventy oborů skupiny 23



Cílová kvalifikace: Odborná způsobilost v elektrotechnice
Popis: Základním cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy řešit konkrétní praktické
problémy a situace v oblasti elektrických zařízení, např. situace při opravách a montáži elektrických zařízení a strojů, dále diagnostiku závad a její odstranění s využitím získaných teoretických
a zejména praktických dovedností: kontrolu a údržbu elektrických přístrojů, měření elektrických
veličin, diagnostiku a odstraňování závad, návrh a instalace jištění pro elektrické zařízení, práce
při připojování elektrických zařízení na síť NN, připojování a montáž elektrických přístrojů a elektrických zařízeních.
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Vede k NSK? Ne
Cílová skupina: Minimálně dokončené střední vzdělání v oboru Mechatronika - vyučen bez
zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 140



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Elektrotechnika a výpočetní technika

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Cílová kvalifikace: Základní počítačová gramotnost.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je, aby absolvent byl připraven aplikovat poznatky z informačních technologií, datových komunikací tak, aby mu pomáhaly při řešení problémů; ovládat
klávesnici počítače a vyhotovovat písemnosti v patřičné úpravě; zpracovávat jednoduché texty
na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály; pracovat s osobním počítačem a dalšími
prostředky informačních a komunikačních technologií. Absolvent bude umět při práci využívat
běžného i speciálního programového vybavení, učit se používat nový aplikační software; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky komunikace; získávat informace z
otevřených zdrojů (internetu) a mít přehled o možnostech uplatnění nabytých dovedností.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Zednické stavební práce
Cílová kvalifikace: Základní zednické práce (zdění, betonářské práce, povrchové úpravy zdiva,
přestavby budov, provádění stropních konstrukcí).
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům odborné znalosti a dovednosti
v oblasti stavebnictví. Absolvent programu bude připraven provádět základní zednické práce na
pozemních stavbách, pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách (zateplování budov,
sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb).
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře
 Hodinová dotace: 250
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jihočeský kraj

Program č. 1: Aplikovaná informatika aneb základy počítačové gramotnosti, psaní
a zpracování dokumentů na PC

j i nd ř i c h ů v h r a d e c

adresa: Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec
kontakt: Mgr. Karel Chalupa, 384 323 184, karel.chalupa@sos-jh.cz
www.sos-jh.cz

j i nd ř i c h ů v h r a d e c

Program č. 3: Složitá obsluha hostů (65-008-H)
Cílová kvalifikace: Absolvent se může uplatnit ve firmách zabývajících se restaurační činností,
je připraven vykonávat činnosti v odbytovém středisku.
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům znalosti a dovednosti v oblasti
gastronomie při stolničení. Absolventi se budou orientovat ve složitějších činnostech ve vztahu k
hostovi.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 Hodinová dotace: 100


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Nástrojař; Zedník; Klempíř; Elektrikář-silnoproud; Prodavač - smíšené zboží; Kuchař-číšník
pro pohostinství

Střední odborné učiliště, Lišov
adresa: Tř. 5. května 3, 373 72 Lišov
kontakt: Mgr. Dalibor Benýšek, 739 633 020, reditel@sou-lisov.cz; Libuše Krásná,
739 633 031, lkrasna@sou-lisov.cz, www.sou-lisov.cz
Program č. 1a: Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E)
Cílová kvalifikace: Po složení zkoušky z PK Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) pomocný
pracovník v pohostinství
 Popis: Výpomoc při přípravě pokrmů připravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č.
179/2006 Sb. Absolvent bude připravený na výkon stanoveného okruhu pracovních činností
povolání pracovník v pohostinství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve
veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby
si absolvent vytvořil žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblasti přípravy
pokrmů a nápojů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 Hodinová dotace: 77

jihočeský kraj

l i šov



Program č. 1b: Výpomoc při obsluze hostů (65-012-E)
Cílová kvalifikace: Po složení zkoušky z PK pomocný pracovník v pohostinství.
Popis: Výpomoc při přípravě pokrmů připravuje absolventa na výkon zkoušky dle zákona č.
179/2006 Sb. Absolvent bude připravený na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání pracovník v pohostinství a uplatní se v zařízeních poskytujících stravovací služby ve veřejném
i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby si absolvent
vytvořil žádoucí kompetence pro vykonávání pomocných prací v oblasti přípravy pokrmů a nápojů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí (33-011-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí
(33-011-H)
 Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Výroba čalouněných sedadel


- 16 -

a opěradel židlí (33-011-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Program je určen pro uchazeče, kteří se
chtějí uplatnit v čalounické výrobě. Cílem programu je poskytnout uchazečům odborné teoretické
znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní realizovat odborné práce ve výrobě a renovaci
čalounického nábytku a zařízení, rovněž při vytváření dekoratérských prací.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 160
Program č. 3: Výroba matrací z matracových prefabrikátů (33-009-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Výroba matrací z matracových prefabrikátů
(33-009-H)
 Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Výroba matrací z matracových prefabrikátů (33-009-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Tento program je určen pro uchazeče,
kteří mají zájem se na trhu práce uplatnit jako kompetentní dělníci v čalounických a truhlářských
firmách, popřípadě jako podnikatelské subjekty v rámci obsahové náplně živnosti volné v činnosti
„Výroba a opravy čalounických výrobků“.
 Vede k NSK?
Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, vhodné i pro osoby se sníženou pracovní schopností
 Hodinová dotace: 120


l i šov

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Truhlář, Čalouník, Truhlářská a čalounická výroba; Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce); Potravinářská výroba; (ŠVP:Řeznicko-uzenářská výroba); Prodavačské práce; Pečovatelské služby

jihočeský kraj

i
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko
adresa: Čs. Armády 777, 399 01 Milevsko
kontakt: Mgr. Dagmar Švárová, 382 521 439, 603 279 663, svarova@issou-milevsko.cz
www.issou-milevsko.cz
Program č. 1: Dělník ve strojírenské výrobě (23-007-E)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Pomocný pracovník ve strojírenství (23-007-E)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Dělník ve strojírenské výrobě
(23-007-E) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent se naučí používat odbornou terminologii, bude
se orientovat ve výrobních postupech a technologické dokumentaci, osvojí si praktické dovednosti při nácviku a procvičování jednotlivých pracovních postupů. Absolvent se bude orientovat
ve výrobních postupech a technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy
jednotlivých součástí a sestav.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Pečovatelské a sociální dovednosti
Cílová kvalifikace: Pracovník v sociálních službách (§ 116 zákona č. 108/2006 Sb.)
Popis: Vzdělávací program je zaměřen na získání kvalifikace pro výkon povolání pracovníka v
sociálních službách (§ 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a § 116 zákona č. 108/2006 Sb.). Po úspěšném ukončení kurzu obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti akreditované MPSV ČR.
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových
zařízeních, v terénních službách, při poskytování sociální pomoci jak dospělým, tak i dětem. Má
vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro
podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem (dle § 116, odst.
4 zákona č. 108/2006 Sb.), bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 230


jihočeský kraj

m i l e vsko



Program č. 3: Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Příprava pokrmů studené
kuchyně (65-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu bude používat odbornou terminologii a orientovat se ve výrobním procesu v oblasti cateringu a stravovacích
služeb. Osvojí si praktické dovednosti při přípravě pokrmů pro běžné i slavnostní příležitosti.
Zvládá použití veškerých technologických zařízení a administrativu spojenou s výrobou studených pokrmů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekonomika a podnikání; Sociální péče - pečovatelská činnost; Obchodník;
Mechanik strojů a zařízení; Strojní mechanik; Opravář zemědělských strojů;
Obráběč kovů; Mechanik opravář motorových vozidel; Prodavač; Truhlář; Truhlářské práce;
Opravářské práce; Kuchařské práce; Provozní technika; Podnikání
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek
adresa: Karla Čapka 402, 397 11 Písek
kontakt: Mgr. Miroslav Široký, 382 214 805, siroky@sps-pi.cz
www.sps-pi.cz
Program č. 1: Projekty informačních systémů
Cílová kvalifikace: Konzultant projektů IS
Popis: Absolvent programu získá znalosti a schopnosti použití metod návrhu informačních systémů. Prostupuje všechny kroky návrhu IS a především se orientuje na schopnost prezentace
výsledků jednotlivých kroků - po stránce technické, ekonomické i komunikační (součástí kurzu
je i modul, který je zaměřen na odborné termíny anglického nebo německého jazyka). Program
poskytuje náhled na softwarové inženýrství a jeho přesah do dalších oborů při návrhu informačních systémů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně maturita technického směru, základní znalost práce na PC, znalost
cizího jazyka úroveň A2, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 90



Program č. 2: Automatizované a přenosové systémy
Cílová kvalifikace: Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení (Kód: 2073)
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na používání programovatelných
automatů, zabezpečovacích systémů a datových sítí. Obsahem programu jsou principy činnosti
programovatelných automatů, jejich programování dle evropských standardů a komunikace v
rámci datové sítě. Absolvent bude umět používat prvky zabezpečovací techniky v aplikacích
ochrany osoby, zabezpečení objektu a pracoviště. Dále se seznámí se zásadami vybudování
datových sítí a zabezpečení všech uvedených technologií proti přepětí.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Vzdělání minimálně ukončené maturitou technického směru (základní znalost
elektroniky), základní znalost práce na PC. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Získání a prezentace informace
Cílová kvalifikace: Elektroinženýr investic engineeringu (ID 5128); Samostatný organizační pracovník (ID 5589); Finanční poradce (ID 101004); Pracovník vztahů k veřejnosti (ID 8518);
Ředitel informačních systémů (ID 30664); ředitel velké a stření organizace (ID 30658)
 Popis: Absolvent programu získá znalosti o sběru dat a seznámí se s problematikou jejich následného zpracování. Cílem programu je seznámit absolventy s oborem prezentace informace
koncovému uživateli - zákazníkovi. Absolventi se naučí vytvoření multimediální prezentace (včetně využití digitální fotografie) a její efektivní předvedení. Zpracováním a vyhodnocením dat s
využitím matematických a statistických postupů za využití počítače dokáží ze souboru dat získat
relevantní informaci, kterou dále dokáží zpracovat do souhrnů a grafů. Částí programu je i modul
prezentace v cizím jazyce (anglické či německém).
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Vzdělání - minimálně ukončené maturitou technického směru, základní znalost
práce na PC, znalost cizího jazyka úroveň A2. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Informatické obory; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
- 19 -

jihočeský kraj

i

písek



Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga
Písek
adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
kontakt: Ing. Karel Bílek, 382506110, 382506100, bilek@lespi.cz
www.lespi.cz
Program č. 1: Zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevin
pro energetické účely
Cílová kvalifikace: Manažer projektu zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely
 Popis: Absolvent tohoto programu dalšího vzdělávání je připraven provádět vypracování projektů, realizovat založení kultury dle plánu, vychovávat založené porosty a plánovat produkci, její
sklizeň a využití. Absolvent je schopen pracovat v pěstební činnosti a je schopen založit hlavové
školky, případně plantáž vánočních stromků a rozšířit si tak podnikatelský prostor.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Základy vzdělání, základy práce na PC. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100


Program č. 2: Údržba městské zeleně


Cílová kvalifikace: Specialista pro údržbu městské zeleně

 Popis: Absolvent programu získá teoretické poznatky z oborů

biologie, dendrologie a pedologie a
bude je aplikovat při zakládání a údržbě zeleně plánovaně i po havarijní situaci. Absolvent získá
teoretické poznatky z oborů biologie, dendrologie a pedologie a bude je aplikovat při zakládání
a údržbě zeleně plánovaně i po havarijní situaci. Absolventi programu se budou moci uplatnit
jako podnikatelé (OSVČ) při údržbě městské zeleně a rozšířit si tak svoje podnikatelské aktivity.
Budou kvalifikovanou pracovní silou pro městské a obecní úřady pro údržbu jejich zeleně. Absolvent může použít svoje získané znalosti a dovednosti např. při údržbě zahrádkářských kolonií,
zámeckých parků, soukromých zahrad aj.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, základy práce na PC, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100
Program č. 3: Posuzování a odhad stáří zvěře, hodnocení trofeje podle CIC
Cílová kvalifikace: Hodnotitel trofejí podle CIC
Popis: Absolvent vzdělávacího programu si osvojí základní dovednosti a znalosti zkvalitňování
chovu zvěře. Absolvent kurzu získá základy posuzování stáří živé zvěře. Bude schopen si vytvořit odhad chovnosti zvěře a bude umět profesně posoudit trofej podle hodnocení CIC ulovené
zvěře.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Lovecký lístek nebo znalost v oboru zoologie. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100

jihočeský kraj

písek




i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zemědělství a lesnictví; Ekologie a ochrana životního prostředí
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek
adresa: Komenského 86, 397 01 Písek
kontakt: Zdeněk Kalinovský, 603 929 826, kalinovsky@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz
Program č. 1: Tesař (36-051-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Tesař (36-051-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Tesař (36-051-H) dle zákona
č. 179/2006 Sb. Absolvent bude v jednotlivých modulech seznámen s teoretickými základy a nejnovějšími poznatky v daném oboru, s příslušnou legislativou, s praktickými příklady, s možností
využití výpočetní techniky a se zdrojem potřebných informací pro další sebevzdělávání. Nové
znalosti budou znamenat pro uchazeče větší adaptabilitu a flexibilitu v měnící se stavební výrobě
a získávání nových možností zaměstnání.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání; zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Výroba restauračních moučníků (29-012-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Výroba restauračních moučníků (29-012-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Výroba restauračních moučníků (29-012-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu bude umět zpracovávat základní suroviny, pomocné látky, přísady a nové druhy surovin potřebné pro výrobu restauračních
moučníků, včetně dohotovování a zdobení. Dále bude schopen provést kalkulaci spotřeby surovin dle norem cukrářské výroby. Absolvent programu bude umět obsluhovat a provádět základní
údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonávat činnosti související s
prodejem cukrářských výrobků.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 Hodinová dotace: 100





i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů
DV: Ekonomika a administrativa; Gastronomie, hotelnictví a turismus; Obchod; Pedagogika,
učitelství a sociální péče; Podnikání v oborech, odvětvích; Potravinářství a potravinářská chemie; Speciální a interdisciplinární obory; Stavebnictví, geodézie a kartografie; Strojírenství a
strojírenská výroba; Zemědělství a lesnictví; Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
- 21 -

jihočeský kraj

Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Montážník nábytku (kód: 33-014-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Montážník nábytku (kód:
33-014-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností z oboru Montážník nábytku. Nové znalosti budou znamenat
pro uchazeče větší adaptabilitu a flexibilitu v měnící se truhlářské výrobě. Získáním znalostí a
dovedností v rozsahu daném dílčí kvalifikací Montážník nábytku má absolvent vzdělávacího programu částečně vytvořeny předpoklady k dosažení úplné kvalifikace v oboru Truhlář.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem
 Hodinová dotace: 100


písek

Program č. 3: Montážník nábytku (33-014-H)

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
adresa: Zahradní 249, 383 01 Prachatice
kontakt: Mgr. Antonín Krejsa, 388 312 214, spgspt@nettel.cz
www.spgspt.cz
Program č. 1: Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé
maturitní zkoušce
Cílová kvalifikace: Jednotlivá maturitní zkouška v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
nebo Vychovatelství
 Popis: Absolvent/ka vzdělávacího programu získá odbornou a metodickou průpravu pro práci s
dětmi předškolního, školního věku a mládeže, naučí se adekvátně využívat rozdílné metodické
postupy, formy práce v závislosti na věku a individuálních zvláštností dětí.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Učitelé mateřských škol (pro rozšíření odborné a metodické přípravy v oblasti
pedagogicko-psychologické a v oblasti metodik výchov při práci s dětmi mladšího školního věku
a mládeží). Vychovatelé (pro rozšíření odborné a metodické přípravy v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti metodik výchov při práci s dětmi předškolního věku).
 Hodinová dotace: 102


Program č. 2: Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Cílová kvalifikace: Rozšiřující vzdělání pro sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních
službách
 Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy pomáhat klientům sociálních služeb
zvládat sociální problémy, zlepšovat jejich sociální pozici i možnosti sociálního začlenění. Absolvent vzdělávacího programu jedná vždy v duchu oprávněných zájmů klientů, při plné akceptaci
práv a možností aktivního řešení problémů ze strany klientů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Obhajuje sociálně znevýhodněné jednotlivce i skupiny a tím ve společnosti přispívá k
dosahování sociálního smíru.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Plně kvalifikovaný sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách
podle z. č. 108/2006 Sb., který pracuje na této pozici ve státní či nestátní ziskové nebo neziskové
organizaci. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 100

jihočeský kraj

p r a c h at i c e



Program č. 3: Posilování kompetencí zvyšujících šanci na uplatnění na trhu práce
Cílová kvalifikace: důležité kompetence zvyšující jejich šance na uplatnění na trhu práce
Popis: Absolventi získají teoretickou a praktickou průpravu v důležitých kompetencích, které
vyžaduje současná společnost a trh práce. Klíčovými kompetencemi soudobé společnosti je
schopnost adekvátně komunikovat, vystupovat a pracovat v týmu, pracovat s IT technologiemi.
Absolventi současně posílí své schopnosti orientovat se v právních nárocích a povinnostech plynoucích z pracovněprávních vztahů a z oblasti sociálního zabezpečení. Účast v programu posílí
jejich integraci do majoritní společnosti.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Lidé se základním vzděláním, lidé evidovaní na Úřadu práce, uživatelé sociálních služeb
 Hodinová dotace: 100
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p r a c h at i c e

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Předškolní a mimoškolní pedagogika (včetně dílčích předmětů - arteterapie a výtvarná výchova s metodikou, dramatická výchova s metodikou, hudební výchova s metodikou, tělesná
výchova s metodikou), sociální pedagogika; sociální práce (včetně problematiky sociálního
vyloučení, feminismu a genderu, mediálních studií); sociální péče a sociální služby

jihočeský kraj

i
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Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421
adresa: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
kontakt: František Kamlach, 381 407 103, 602 471 487, kamlach@copsu.cz
www.copsu.cz
Program č. 1: Zámečník (23-003-H)
Cílová kvalifikace: Zámečník
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti ve sféře výrobní, montážní,
opravárenské i servisní. Těžiště odborných vědomostí a dovedností vychází z potřeb činností používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu,
v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích národního hospodářství.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání, podmínky zdravotní způsobilosti: uchazeč nesmí mít závažné
vady a choroby pohybového ústrojí, poruchy barvocitu a prostorového vidění
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Školící program pro mechatronika
Cílová kvalifikace: Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice
Popis: Absolvent se seznámí s teoretickými základy elektrotechniky, elektroniky a optoelektroniky a součástkovou základnou. Dále se seznámí s technickou dokumentací a způsobem jejího používání na konkrétním pracovišti, s procesem řízení managementu kvality v podmínkách
vlastní společnosti. Absolvent programu bude schopen vysvětlit základní pojmy z oboru technické diagnostiky a samostatně pracovat se základními diagnostickými měřicími přístroji. Dále
bude schopen poskytnout laickou pomoc při úrazech elektřinou, bude znát a používat zásady
bezpečného způsobu zacházení s elektrickým zařízením a systém povinné péče o bezpečnost
elektrického zařízení.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Ukončené základní vzdělání, komunikativní znalost českého jazyka, základní
znalosti matematiky a fyziky, znalost montážního vybavení pracoviště, znalost teoretických základů elektrotechniky, používaných elektrotechnických součástek a měřících přístrojů na pracovišti. Uchazeč nesmí mít závažné poruchy vidění, závažné onemocnění končetin znemožňující
jemnou motoriku, závažné duševní poruchy a poruchy chování
 Hodinová dotace: 100


jihočeský kraj

s e z i movo úst í



Program č. 3: Elektronické zabezpečovací systémy
Cílová kvalifikace: Pracovník pro provádění přípravných, montážních a diagnostických prací v
oblasti EZS a EPS.
 Popis: Absolvent se seznámí s teoretickými základy elektrotechniky, elektroniky a optoelektroniky, základnou prvků zabezpečovacího elektronického systému a získá základní právní podvědomí v oblasti zabezpečení objektů. Dále se seznámí s technickou dokumentací a způsobem jejího
používání na konkrétním projektu. Absolvent programu bude schopen vysvětlit základní pojmy z
oboru elektronických zabezpečovacích systémů, navrhnout a realizovat systém elektronického
zabezpečení místností a objektů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, komunikativní znalost českého jazyka, základní
znalosti matematiky a fyziky, znalost montážního vybavení pracoviště, znalost teoretických základů elektrotechniky, používaných elektrotechnických součástek a měřících přístrojů na pracovišti. Zdravotní způsobilost: Uchazeč nesmí mít závažné poruchy vidění, závažné onemocnění
končetin znemožňující jemnou motoriku, závažné duševní poruchy a poruchy chování
 Hodinová dotace: 100
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Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenství a strojírenská výroba; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika;
Ekonomika a administrativa; Obchod

jihočeský kraj

i
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
řemesel a služeb, Strakonice
adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice
kontakt: Ing. Miloslav Pileček, 734 252 662, pilecek@sps-sosstrakonice.cz
www.sps-sosstrakonice.cz
Program č. 1: Druhá šance - kariérové rozhodnutí
Cílová kvalifikace: Základní přehled o obsahu učebních oborů Obráběč kovů, Zámečník a Zedník
Popis: Absolvent programu dalšího vzdělávání získá dostatek informací, aby mohl učinit rozhodnutí přihlásit se k dennímu studiu učebních oborů Obráběč kovů, Zámečník nebo Zedník,
které nabízí Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a
služeb, Strakonice. Absolvent se seznámí se základy třískového obrábění, vyzkouší si základní
zámečnické a zednické práce.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Základní vzdělání
 Hodinová dotace: 180



Program č. 2: Příprava minutek (65-004-H), Kuchař expedient (65-011-E),
Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Příprava minutek (65-004-H), Kuchař expedient
(65-011-E), Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
 Popis: Absolvent programu disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby. Umí samostatně připravit minutkové pokrmy, výrobky studené kuchyně,
teplé nápoje a současně je umí správným způsobem expedovat. Je schopen připravit, upravit a
naaranžovat pokrmy pro slavnostní hostiny. S pomocí kompetentní osoby je schopen organizovat
práci v provozu a při gastronomických akcích.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 110


jihočeský kraj

st r a kon i c e

Program č. 3: Úprava a publikace fotografií pomocí grafického editoru
Cílová kvalifikace: Absolvent programu dalšího vzdělávání používá výpočetní techniku a příslušné programové vybavení při tvorbě grafiky určené především pro reklamní účely. To mu
umožňuje uplatnit se na trhu práce jako pracovní síla v oblasti DTP studií a firem, zabývajících
se grafickým designem.
 Popis: Absolvent programu dalšího vzdělávání získá dostatek informací, aby mohl učinit rozhodnutí přihlásit se k dennímu studiu učebních oborů Aranžér, Kadeřník a studijního oboru Podnikání, které nabízí Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
řemesel a služeb, Strakonice. Jedná se o zvládnutí práce s písmem, barvami a kompozicí, editací
rastrových obrázků, fotografií, dále pak o zvládnutí práce s počítačem v této oblasti. Z těchto
podmínek lze vycházet a brát je jako nezbytný základ pro studium předmětu Počítačová grafika
(PG). Samotný úvod do předmětu PG konkretizuje jeho obsah v kontextu širšího chápání náplně
pojmu počítačová grafika - žák získá povědomí o dílčích „oborech“, jejich možnostech a vzájemném propojení.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání
 Hodinová dotace: 66


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Mechanik strojů a zařízení; Automechanik; Nástrojař; Obráběč kovů; Zámečník; Elektrikář;
Elektrikář-silnoproud; Zedník; Aranžér; Kadeřník; Kuchař; Číšník; Práce ve zdravotnických
a sociálních zařízeních; Podnikání; Strojírenství; Obalová technika; Technické lyceum;
Management jakosti ve strojírenské výrobě a službách
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Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor
adresa: Nám. T.G.Masaryka 788, 390 02 Tábor
kontakt: Ing. Zdeněk Šandera, 398 998 827, rv@szestabor.cz
www.szestabor.cz
Program č. 1: Údržba veřejné zeleně (41-033-E)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Údržba veřejné zeleně (41-033-E)
Popis: Program je složen ze tří modulů, zakládání a údržba zeleně, ošetřování okrasných rostlin
a zakládání a ošetřování trávníků.
Zakládání a údržba zeleně - se zabývá volbou vhodného sortimentu druhů rostlin, druhem a kategorií
veřejné zeleně, vhodnými způsoby jejich výsadby a údržbou po celou dobu životnosti
Ošetřování okrasných rostlin - seznamuje účastníky programu s vhodným sortimentem okrasných
rostlin pro různé typy výsadeb, způsoby jejich zakládání a ošetřování po celou dobu životnosti
Zakládání a ošetřování trávníků - je zaměřeno na sestavení vhodné jetelotravní směsi pro různé
typy trávníků podle účelu, přípravy pozemku, způsobu jejich založení a ošetřování během roku.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Obsluha motorové pily a křovinořezu
Cílová kvalifikace: Obsluha morové pily a křovinořezu v zemědělském sektoru, v zahradnických
a školkařských firmách, v lesním hospodářství, na úseku technických služeb, v podnicích zajišťujících údržbu veřejné zeleně, na obecních úřadech apod.
 Popis: Vzdělávací program Obsluha motorové pily a křovinořezu je zaměřen na rozšíření poznatků z oblasti péče o krajinu. Cílem vzdělávacího programu je rozšíření, popř. získání teoretických
vědomostí, ale především praktických dovedností a pracovních návyků v oblasti údržby veřejné
zeleně a práce s malou zemědělskou mechanizací, především křovinořezem a motorovou pilou,
ale i další mechanizací jako jsou sekačky buď na nízkou, nebo vysokou trávu. Hlavní důraz je
kladen na obsluhu, ovládání a seřízení motorové pily - především přípravu k práci, denní údržbu
a také správné zacházení s ní s ohledem na bezpečnost práce při běžných činnostech -kácení,
odvětvování, zakracování.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100




Cílová kvalifikace: kompetence v rozsahu dílčích kvalifikací Ošetřovatel koní 41-018-H
Popis: V programu se posluchači v jednotlivých modulech seznámí se zásadami a novými
poznatky v oblasti ošetřování a péče o jednotlivé kategorie koní s důrazem na chovné klisny
a hříbata. V oblasti stájové a pastevní technologie se naučí je správně využívat a kontrolovat.
Rovněž si osvojí úkony spojené s údržbou jezdecké výstroje a postrojů. Budou zdůrazněny
principy zacházení s koňmi. Posluchači se naučí postupy správného krmení koní, pochopí
důležitost jednotlivých živin v krmné dávce, minerálních látek, vitamínů a vody pro organismus
koně. Naučí se rozpoznat příznaky onemocnění nebo zranění. Upevní si návyky v oblasti dodržování bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty. Dokáží vést prvotní evidenci v chovu koní.
Absolvent získá nejen teoretické znalosti, ale především dovednosti při praktických cvičeních
ve výcvikovém středisku.
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jihočeský kraj

Program č. 3: Ošetřovatel koní (41-018-H)

t á bo r



Vede k NSK? Ano
Cílová skupina: Vzdělávací program je určen pro uchazeče se zájmem o chov koní a jejich
ošetřování. Absolvováním kurzu chtějí zvýšit svojí kvalifikaci, a tím i své uplatnění na trhu práce.
Podmínkou pro uchazeče je ukončené základní vzdělání a odpovídající zdravotní stav.
 Hodinová dotace: 180



Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zemědělství a lesnictví; Ekonomika a podnikání

jihočeský kraj

t á bo r

i
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Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor
adresa: Komenského 1670, 390 41 Tábor
kontakt: Ing. Marcel Gause, 381 500 012, reditel@sps-tabor.cz; Ing. Pavel Štamberk,
381 500 042, Pavel.stamberk@sps-tabor.cz, www.sps-tabor.cz
Program č. 1: Stavební truhlář (33-002-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Stavební truhlář (33-002-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující ke složení zkoušky z PK Stavební truhlář (33-002-H)
dle zákona č. 179/2006 Sb. Cílem programu je získání teoretických znalostí a zejména praktických dovedností z oblasti obrábění dřeva, výroby a povrchové úpravy stavebně truhlářských
výrobků.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Slévač


Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Slévač (21-010-H)

 Popis: Rekvalifikační program připravující ke složení zkoušky z PK Slévač (21-010-H) dle zákona

č. 179/2006 Sb. Kurz je zaměřen na zvládnutí činností spojených s ručním a strojním vytvářením
slévárenských forem a jader podle výkresové dokumentace, na ruční odlévání kovů do forem a
kokil, na odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanismů. Absolvent provádí běžnou údržbu nářadí, pomůcek a výrobního zařízení a odstraňuje jednoduché vady na formovacím stroji.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 Hodinová dotace: 150
Program č. 3: Zedník (36-020-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Zedník (kód: 36-020-H), Zhotovitel zateplovacích
systémů (kód: 36-020-H).
 Popis: Rekvalifikační program připravující ke složení zkoušek z PK Zedník (kód: 36-020-H), Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-020-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Kurz je zaměřen na
zvládnutí činností základních zednických prací na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, provádění zateplovacích systémů, monolitických a montovaných
vodorovných konstrukcí, povrchových úprav, jednoduchých tepelných izolací a hydroizolací, osazování výrobků přidružené stavební výroby a pracích při přestavbách budov. Absolvent provádí
běžnou údržbu nářadí, pomůcek a výrobního zařízení.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 450

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojní mechanik; Strojník; Tesař; Truhlář; Zedník; Malíř; Klempíř stavební výroba; Sklenář;
Dřevařská a nábytkářská výroba; technické lyceum; stavebnictví - pozemní stavitelství;
Strojírenství; Dřevařská a nábytkářská výroba
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Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
adresa: Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
kontakt: Ing. Karel Vávře, 384 721 525, kvavre@ssrv.cz;
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., 384 758 237, avondrka@ssrv.cz, www.ssrv.cz
Program č. 1: Líhňař (41-012-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Líhňař (41-012-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Líhňař (41-012-H) dle
zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon
veškeré odborné práce v systému reprodukce ryb. Zvládá vedení evidence chovu ryb a jejích
reprodukce. Umí provádět zooveterinární opatření. Provádí umělé a poloumělé výtěry ryb. Dále
zvládá odchov raných stádií plůdků na líhních i mimo ně. Zvládá i obsluhu zařízení rybích líhní.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 110



Program č. 2a: Zpracovatel ryb (41-014-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Zpracovatel ryb (41-014-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Líhňař (41-012-H) dle zákona č.
179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon veškeré odborné práce v systému zpracování a distribuce sladkovodních ryb. Zvládá zpracování ryb až po hotové
rybí výrobky. Umí provádět zooveterinární opatření. Provádí expedici produktů zpracovny ryb. Zvládá
i obsluhu zařízení rybích zpracoven.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2b: Pstruhař (41-013-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Pstruhař (41-013-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Pstruhař (41-013-H) dle zákona
č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon veškeré odborné práce v systému chovu lososovitých ryb. Zvládá vedení evidence odchovny lososovitých ryb.
Umí provádět zooveterinární opatření. Provádí umělé výtěry ryb. Dále zvládá odchov všech věkových
stádií ryb všech druhů chovaných lososovitých ryb. Zvládá i obsluhu zařízení a vybavení pstruhařské
odchovny.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 110


t ř e bo ň



jihočeský kraj

Program č. 3: Rybníkář (41-011-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Rybníkář (41-011-H)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Rybníkář (41-011-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon veškeré odborné práce v systému chovu sladkovodních ryb v rybnících. Zvládá chov jednotlivých ročníků
kapra a doplňkových druhů ryb. Umí provádět zooveterinární opatření. Provádí meliorační opatření.
Zvládá obsluhu a případně jednoduché opravy výpustních zařízení.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekologie a ochrana životního prostředí; Zemědělství a lesnictví
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OA, SOŠ a SOU Třeboň
adresa: Vrchlického 567, 379 28 Třeboň
kontakt: Mgr. Marie Florianová, 606 383 178, mflorianova@sostrebon.cz
www.sostrebon.cz
Program č. 1: Tvorba dámských oděvů, módních a bytových doplňků
Cílová kvalifikace: Hotovení sukní a kalhot, Hotovení halenek a šatů, Hotovení vest, sak a plášťů,
Oděvní výtvarnictví, Tvorba módních a bytových doplňků.
 Popis: Absolvent programu se uplatní v pozici zaměstnance zakázkové i průmyslové výroby
oděvů, po získání nezbytné praxe se může uplatnit i jako podnikatel. Absolvent umí zhotovit základní druhy dámských oděvů, bytové a módní doplňky, opravovat, upravovat a dozdobit oděvy.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Široká veřejnost - minimálně základní vzdělání
 Hodinová dotace: 150


Program č. 2: Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
Popis: Rekvalifikační program připravující na složení zkoušky z PK Průvodce cestovního ruchu
(65-021-N) dle zákona č. 179/2006 Sb. Absolvent programu bude vybaven všeobecnými a odbornými znalostmi nutnými pro výkon průvodce v odvětví cestovního ruchu. Bude připraven pro
služby jak regionálního domácího, tak i zahraničního cestovního ruchu. Po absolvování kurzu
může pracovat jako průvodce cestovního ruchu na základě vlastního živnostenského oprávnění
nebo pracovat jako zaměstnanec.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, bez zdravotního
omezení
 Hodinová dotace: 206



Program č. 3: Základy práce na PC a efektivní využívání PC
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit absolventa programu spustit počítač s připojením
k lokální síti a notebook s Wi-Fi připojením, odstranit základní poruchy připojení kabelů, restartovat počítač, nainstalovat jednoduchý software, zvláště tiskárnu. Absolvent bude umět pracovat
s e-mailem typu seznam.cz nebo gmail.com, ukládat, upravovat a odesílat z něj soubory. Naučí
se třídit e-mailovou poštu. Bude umět používat internet k dalšímu vzdělávání. Absolvent bude
zvládat práci v kancelářském programu MS Office 2007 (text, dopisy, obrázky, tabulky výpočty
a vzorce.) Bude umět vytvořit jednoduchou prezentaci na dané téma s využitím podkladů z internetu. Bude umět používat bitmapovou grafiku Malování Windows a vektoru grafiku balíku OS
Office. Bude umět používat základní formáty multimédií zvláště MP3 a MPEG a zpracovat v
počítači digitální obrázky z fotoaparátu.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základy vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100

i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Textilní výroba a oděvnictví; Gastronomie, hotelnictví a turismus; Zemědělství a lesnictví
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jihočeský kraj



t ř e bo ň



Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín
adresa: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
kontakt: Ing. Bc. Milan Timko, 380 331 071, timko@sosvel.cz
www.sosvel.cz
Program č. 1: Programování NC
Cílová kvalifikace: Programátor NC
Popis: Po absolvování programu a úspěšném vykonání zkoušky je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat, popřípadě programovat číslicově řízené obráběcí stroje. Je schopen
kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem,
bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 150



Program č. 2: Výuka CAD / CAM
Cílová kvalifikace: Programátor NC
Popis: Cílem programu je připravit absolventy pro práci s programem CAD - 2D a CAD - 3D. Absolvent programu bude schopen výstupy těchto programů použít jako vstupní informaci pro práci
s programem CAM tak, aby samostatně vytvořil CNC program pro obrábění strojních součástek
soustružení a frézováním. Absolvent bude schopen podle předlohy vytvořit pomocí vhodného
programového vybavení výkresovou dokumentaci, trojrozměrný objemový model jednotlivé součástky, exportovat vytvořenou dokumentaci nebo model součástky do prostředí programu CAM a
s využitím nástrojů, které tento program nabízí vytvoří CNC program.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem
nebo základní vzdělání a praxe v oblasti technologií obrábění a / nebo zkušenosti v oblasti montáží strojů a zařízení, případně potrubí, či ocelových konstrukcí. Bez zdravotního omezení.
 Hodinová dotace: 125 (+25 volitelné moduly)



jihočeský kraj

VELEŠÍN

Program č. 3: Informatika pro každého
Cílová kvalifikace: Správce výpočetní a kancelářské techniky, servisní a reklamační ICT technik, instalace a správa malých počítačových sítí, obchodní zástupce firmy zabývající se prodejem
výpočetní techniky
 Popis: Vzdělávací program obnovuje a rozšiřuje teoretické znalosti i praktické dovednosti v oboru
informačních a komunikačních technologií (ICT). Poznatky získané tímto vzdělávacím programem
prohloubí znalosti absolventa v oblasti základů hardware a počítačových sítí, v používání kancelářského balíku Microsoft Office (textový a tabulkový procesor) a v počítačové grafice (bitmapové i
vektorové). Vzdělávací program poskytuje dostatečný základ k absolvování dalších certifikovaných
kurzů pro pokročilé (např. ECDL, Cisco IT Essentials apod.)
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem
 Hodinová dotace:150


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
informatické obory; strojírenství a strojírenská výroba; Elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika; ekonomika a administrativa
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Střední škola, Vimperk
adresa: Nerudova 267, 387 01 Vimperk
kontakt: Ing. Lubomír Pichler, 388 411 152, pichler@stredni-skola.eu
www.stredni-skola.eu
Program č. 1: Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41027-H)
 Popis: Rekvalifikační kurz připravující ke složení zkoušky z PK Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) dle zákona č. 179/2006 Sb.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Základy vzdělání, platné řidičské oprávnění v rozsahu skupin T, B, C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135
W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01)
 Hodinová dotace: 250


Program č. 2: Občanská finanční gramotnost
Cílová kvalifikace: Orientace na finančním trhu
Popis: Cílem vzdělávacího programu je dle usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005 a
je v souladu s Národní strategií finančního vzdělávání MF ČR z května 2010 a Rámcovou politikou MF v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu připravit absolventa v oblasti finanční
gramotnosti. Absolvent programu se bude orientovat v problematice peněz a cen, bude schopen
odpovědně spravovat osobní a rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních
závazků s ohledem na měnící se životní situace.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, bez zdravotního omezení
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)
Cílová kvalifikace: Kompetence v rozsahu PK Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)
Popis: Rekvalifikační kurz připravující ke složení zkoušky z PK Opravář strojů a zařízení v chovu
zvířat (41-028-H)dle zákona č. 179/2006 Sb.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Ukončené základní vzdělání, platné řidičské oprávnění v rozsahu skupin T, B,
C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01
nebo ZK 135 W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01)
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou shodné s podmínkami pro typovou pozici Opravář zemědělských strojů, uvedenými v Národní soustavě povolání na adrese: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=26&id_jp=4
 Hodinová dotace: 250

i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
zemědělství a lesnictví; elektrotechnika; stavebnictví; gastronomie; osobní a provozní služby; podnikání v oborech
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
adresa: Resslova 440, 387 01 Volyně
kontakt: Ing. Petr Červený, 383 372 817, skola@volyne.cz
www.sps.volyne.cz
Program č. 1: Prvostupňové zpracování dřeva
Cílová kvalifikace: Typová pozice ISTP „Výrobce dřevařských polotovarů“
Popis: Cílem programu Prvostupňové zpracování dřeva je připravit absolventy na dělnické profese v pilařském výrobním procesu. Vědomosti a dovednosti získané v průběhu vzdělávání umožní
absolventům široké uplatnění v pilařské prvovýrobě. Jejich znalosti a dovednosti umožní bezpečnou obsluhu strojů a zařízení, ekonomické zhodnocení suroviny a její zpracování a využití.
Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi potřebnými pro výkon pracovních
činností jako je příprava suroviny k pořezu, její dělení na řezivo, úprava řeziva, skladování a
expedice. Dále též ekologické zpracování dřevního odpadu.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, zdravotní způsobilost v souladu s katalogem typových pozic ISTP pro pozici „Výrobce dřevařských polotovarů“
 Hodinová dotace: 120



Program č. 2: Stavby ze dřeva
Cílová kvalifikace: Typová pozice ISTP „Dřevařský technik“
Popis: Cílem programu je připravit absolventa na navrhování, konstrukci, výrobu dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Absolvent programu bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich výrobě i realizaci a s vhodným použitím
po stránce funkční i estetické. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností
na projektování, výrobu a řízení. V odborných znalostech a dovednostech je kladen důraz na
komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti projektu, výroby,
realizace a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s
ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní vztahy.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a min. 6 měsíců
praxe v oboru, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
 Hodinová dotace: 100


jihočeský kraj

v O LY N Ě



Program č. 3: CNC obrábění dřeva pro oblast dřevostaveb
kvalifikace: stavební technik v oblasti staveb ze dřeva, který spolupracuje při vypracování
dokumentace technické a organizační přípravy výroby prvků dřevostaveb na bázi dřeva. Řídí
jejich výrobu za pomoci CNC strojů i s ohledem na jejich montáž.
 Popis: Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi v oblasti CNC obrábění dřeva od technické přípravy výroby až po montáž dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb.
Bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich
výrobě i realizaci a s vhodnými postupy po stránce funkční i estetické. V odborných znalostech
a dovednostech je kladen důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných
vztahů v oblasti přípravy výroby, výroby, realizace a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní
vztahy. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu
a řízení.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová
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Cílová skupina: Minimálně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a min. 6 měsíců
praxe v oboru. Pro uchazeče nejsou stanovena žádná významná zdravotní omezení. Způsobilost
v případech alergií na prach a na těkavé chemické látky (např. barvy, rozpouštědla) nebo u závažných onemocnění vyžadujících individuální posouzení (např. epilepsie, diabetes) osvědčuje
lékař dle stanovených zdravotních kritérií.
 Hodinová dotace: 100


V O LY N Ě

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů; Stavebnictví, geodézie a kartografie

jihočeský kraj

i
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J i h omo r avsk ý k r a j
letovice
boskovice
lomnice
tišnov

jedovnice
brno
sokolnice

rajhrad
moravský
krumlov
znojmo

bzenec
strážnice
mikulov

hodonín

veselí
nad moravou

břeclav

Zkratky:

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

OA = Obchodní akademie, SOŠ = Střední odborná škola, VOŠ = Vyšší odborná škola
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Přehled škol:
SOŠ a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice
VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice
Integrovaná střední škola automobilní, Brno
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno
SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a VOŠ, Brno
Střední průmyslová škola chemická, Brno
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Střední škola potravinářská obchodu a služeb Brno
Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno
Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín
Střední průmyslová škola, Jedovnice
Masarykova střední škola Letovice
SOU a SOŠ škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o
Gymnázium, Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mikulov
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov
Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad
Integrovaná střední škola, Sokolnice
Střední škola, Strážnice
Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s.r.o. Strážnice
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
SOU a SOŠ Svazu českých a moravských spotřebních družstev, Znojmo, s.r.o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo
Střední škola technická, Znojmo

SOŠ a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice
adresa: Náměstí 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice
kontakt: RNDr. Petr Janoušek, 516 453 041, janousek@soubce.cz
www.soubce.cz
Program č. 1: Informační technologie
Cílová kvalifikace: Počítačová a ICT gramotnost.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu zvládá obsluhu osobního počítače z pozice uživatele,
pracuje s běžným kancelářským programovým vybavením (textový editor, tabulkový kalkulátor),
využívá ke své práci internet, komunikuje pomocí elektronické pošty. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Zvyšování kvalifikace ve strojírenství
Cílová kvalifikace: Zvyšování kvalifikace ve strojírenství.
Popis: Absolventi vzdělávacího programu získají vědomosti, dovednosti a návyky, které jim
umožní zhotovování, sestavování a opravy středně složitých klempířských výrobků v závislosti
na absolvovaném modulu či modulech. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 381



j i h o m o r av s k ý k r a j

boskov i c e

Program č. 3: Základy údržby, diagnostika a oprav motorových vozidel
Cílová kvalifikace: Základy údržby, diagnostika a oprav motorových vozidel.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností
v oblasti lokalizace závad, určení jejich příčin a následných oprav systému řízení motoru a palivových soustav. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Opravář zemědělských strojů; Autoelektikář; Obráběč kovů; Mechanik opravář motorových vozidel;
Mechanik strojů a zařízení; Dopravní prostředky; Informační technologie
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VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice
adresa: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
kontakt: Ing. Hana Švecová , 608 427 461, svecova@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz
Program č. 1: Údržba veřejné zeleně (41-033-E)
Cílová kvalifikace: Údržba veřejné zeleně.
Popis: Cílem vzdělávacího programu Údržba veřejné zeleně je naučit absolventy základním
dovednostem a znalostem v oblasti údržby veřejné zeleně. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150



Program č. 2: Pracovník v sociálních službách
Cílová kvalifikace: Pracovník v sociálních službách dle Zákona 108/2006 Sb.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu bude schopen vykonávat přímou obslužnou péči, bude
schopen poskytovat péči s ohledem na aktuální stav a osvojí potřebné základní poznatky, které
jsou tématicky vymezeny v § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 160



Program č. 3: Příprava teplých pokrmů ( 65-001-H)
Cílová kvalifikace: Příprava teplých pokrmů.
Popis: Absolvent ovládá technologii přípravy teplých pokrmů, nauku o potravinách a nápojích,
stolničení, ale i komunikaci s lidmi, znalosti profesní etiky a rozvoje organizačních schopností.
3 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150

i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekonomika a podnikání; Informační technologie; Veterinářství; Kuchař - číšník; Hotelnictví a
turismus; Obchodní akademie
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j i h o m o r av s k ý k r a j



boskov i c e



Integrovaná střední škola automobilní, Brno
adresa: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno-Královo Pole
kontakt: Bc. Libor Machát, 533 433 147-9 kl. 12, machat@issabrno.cz
www.issabrno.cz
Program č. 1: Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů
Cílová kvalifikace: Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je, připravit účastníky ke správné identifikaci problémů a
závad motocyklů. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 104



Program č. 2: Autolakýrník přípravář (23-018-H)
Cílová kvalifikace: Základní odborné vzdělání pro práce v keramické výrobě. Může také v tomto
oboru podnikat.
 Popis: Absolvent vzdělávacího programu si prohloubí profesní odborné kompetence v oblasti
přípravných prací v autolakovně. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Program č. 3: Diagnostika zážehových a vznětových motorů
Cílová kvalifikace: Diagnostika zážehových a vznětových motorů.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností
v oblasti lokalizace závad, určení jejich příčin a následných oprav systému řízení motoru a palivových soustav. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


j i h o m o r av s k ý k r a j

b r no



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Mechanik opravář motorových vozidel; Karosář; Autolakýrník; Dopravní prostředky, provoz a
ekonomika dopravy
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Integrovaná střední škola polygrafická, Brno
adresa: Šmahova 364/110, 627 00 Brno-Slatina
kontakt: Tomáš Pernes, 731 413 085, tomas.pernes@isspolygr.cz
www.isspolygr.cz
Program č. 1: Operátor DTP / Reprodukční grafik
Cílová kvalifikace: Operátor DTP.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa odbornými kompetencemi pro výkon povolání v oblasti počítačové grafiky na DTP pracovištích, v nakladatelstvích a tiskárnách.
3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 50-300



Program č. 2: Knihař na knihařských strojích (34-002-H)
Cílová kvalifikace: Knihař na knihařských strojích.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro výkon pracovní pozice na pracovišti
dokončovacího zpracování tiskovin. 3 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150



Program č. 3: Designér/Reprodukční grafik
Cílová kvalifikace: Designér/Reprodukční grafik.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá odborné kompetence pro výkon povolání v oblasti předtiskové přípravy v rámci polygrafických firem, grafických studiích a institucí, které se
zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat. 1 modul.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů
DV: Polygrafie; Obalová technika; Tiskař na polygrafických strojích; Reprodukční grafik pro media
Knihař
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Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno
adresa: Pionýrská 23, 662 05 Brno
kontakt: Ing. Martin Kučera, 541 321 333, kucera@oapion.cz
www.oapion.cz
Program č. 1: Základy podnikání
Cílová kvalifikace: Podnikatelské dovednosti.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky na založení a úspěšné provozování
živnosti. Program se zaměřuje na vzdělání v oblasti legislativy, ekonomiky a kompetencí nutných
k úspěšnému podnikání, ale neobsahuje vzdělání v oboru podnikatele 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 120



Program č. 2: Obchodní angličtina - odborná terminologie, psaný projev, mluvený projev
Cílová kvalifikace: Komunikace v cizím jazyce.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je prohloubit odborné profesní znalosti účastníků o jazykové dovednosti v anglickém jazyce. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Účetnictví vedené na počítači
Cílová kvalifikace: Účetnictví.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky komplexně zvládat účetní agendu
podnikatelského subjektu při použití odpovídajícího software. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 160


j i h o m o r av s k ý k r a j

b r no



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Obchodní akademie
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SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
adresa: Trnkova 2482/113, 628 00 Brno-Líšeň
kontakt: Ing. Karel Krška, 544 422 840, krska@sos-soubrno.cz
www.sos-soubrno.cz
Program č. 1: Zámečník (23-003-H)
Cílová kvalifikace: Zámečník.
Popis: Cílem vzdělávacího programuje získání teoretických znalostí a praktických dovedností z
oblasti technické dokumentace, ručního zpracování kovů, lícování a kontroly přesnosti výroby, z
oblasti strojního obrábění. 12 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace - Opravář strojů a zařízení
kód 23- 001- H
Cílová kvalifikace: Opravář strojů a zařízení.
Popis: Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti strojírenství. Absolvent získá předpoklad pro úspěšné absolvování dané dílčí
kvalifikace. 13 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 3: Montér ocelových konstrukcí ( 23-002-H)
Cílová kvalifikace: Montér ocelových konstrukcí.
Popis: Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti strojírenství- znalost technické dokumentace, měření a kontroly rozměrů a
tvarů, ručního zpracování kovů, rovnání materiálů pod lisem nebo teplem, sestavování a demontování ocelových konstrukcí, používání manipulačních prostředků, svařování kovů. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenství; Elektrotechnika; Elektonika
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Střední odborné učiliště tradičních řemesel a VOŠ, Brno
adresa: Střední 552/59, 602 00 Brno-Ponava
kontakt: Martin Hrabec, 721 427 854, hti@seznam.cz
www.skolyjh.cz
Program č. 2: Starožitník
Cílová kvalifikace: Pracovník ve starožitnictví.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je odborně, administrativně a právně způsobilý nakládat s artefakty starožitné, umělecké, sběratelské a památkové hodnoty. Orientuje se v dějinách
kultury a umění. Je schopen rozeznat, určit a ohodnotit zboží při nákupu a následně jej odborně
nabízet zákazníkům. 8 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 320



Program č. 3: Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost. Absolventi programu budou schopni na standardní
úrovni pracovat s nejběžnějšími ICT programy a budou „finančně gramotní“.
 Popis: Cílem programu je naučit účastníka základní dovednosti a techniky potřebné k práci ve
výrobě studené kuchyně, a předat mu informace pro rozeznání, určení a ohodnocení surovin a
zboží při nákupu a následném zpracování. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100

i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Vlásenkář a maskér; Umělecký kovář; Desing interiéru; Kosmetické služby; Montér suchých
staveb; Starožitník; Kadeřník

j i h o m o r av s k ý k r a j

b r no
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Střední průmyslová škola chemická, Brno
adresa: Vranovská 1364/65, 614 00 Brno-Husovice
kontakt: Ing. Irena Pavlíčková, 545 544 419, pavlickova@spschbr.cz
www.spschbr.cz
Program č. 1: ISO 9001:2008 a jeho integrace do environmentu a kvality potravin
Cílová kvalifikace: ISO 9001:2008 a jeho integrace do environmentu a kvality potravin.
Popis: Cílem programu je seznámit uchazeče s aplikací normy kvality řízení podle mezinárodní
normy ISO 9001:2008 s ohledem na environmentální praxi (uplatňování trvale udržitelného rozvoje) a kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 80



Program č. 2: Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky v servisech
aut na čerpacích stanicích
Cílová kvalifikace: Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky v servisech aut na
čerpacích stanicích.
 Popis: Vzdělávací program je určen především pracovníkům pracujícím s nebezpečnými látkami
a přípravky, které se využívají při opravách aut, v lakovnách a na čerpacích stanicích 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Program č. 3: Aplikace ICT technologií do technických a přírodovědných oborů
Cílová kvalifikace: Aplikace ICT technologií do technických a přírodovědných oborů
Popis: Získané znalosti a praktické dovednosti absolventi vzdělávacího programu využijí při své
stále náročnější práci, kdy neustále dochází ke zvyšování nároků na odbornou připravenost v
technických a přírodovědných oborech pracujících s ICT. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Aplikovaná chemie; Analýza potravin; Přírodovědné lyceum
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Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
adresa: Čichnova 23, 624 00 Brno
kontakt: Ing. Marie Potůčková, 602 825 001, marie.potuckova@sosinformatikybrno.cz
www.sosinformatikybrno.cz
Program č. 1: Poštovní minimum. Nabídka služeb v anglickém nebo německém jazyce
- úroveň I
Cílová kvalifikace: Komunikace v cizím jazyce.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je umožnit zájemcům doplnění vzdělání a rozšířit tím možnost jejího profesního uplatnění v oblasti poštovních služeb. Vzdělávací program je rozšířen o
jazykové kompetence z oblasti nabídky služeb a obsluhy. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Poštovní provoz
Cílová kvalifikace: Poštovní provoz.
Popis: Vzdělávací program, je určen pro stávající zaměstnance České pošty s.p. a alternativních
poštovních operátorů. Cílem je osvojit si a prohloubit odborné kompetence pro pracovníky peněžní přepážky, administrátory, vedoucí směn, poradce aliančních služeb. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (18-001-M)
Cílová kvalifikace: Správce operačních systémů pro malé a střední organizace.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností z
oblasti instalace, správy operačních systémů a softwarových aplikací. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200


j i h o m o r av s k ý k r a j

b r no



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Informační technologie; Telekomunikace; Telematika v dopravě; Finanční a logistické služby,
poštovnictví; Bankovnictví a pojišťovnictví
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Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno
adresa: Jílová 164/36g, 639 00 Brno-Štýřice
kontakt: Ing. Petr Veselý, 543 424 516, vesely@jilova.cz
www.jilova.cz
Program č. 1: Montér suchých staveb (36-021-H)
Cílová kvalifikace: Montér suchých staveb.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání, případně rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti montáže sádrokartonových konstrukcí. 16 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Truhlář (kód 33-56-H)
Cílová kvalifikace: Truhlář.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání, případně rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti výroby a montáže nábytku a stavebně truhlářských výrobků v oboru
Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) a Stavební truhlář (kód: 33-002-H). 12 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 416



Program č. 3: Malíř a lakýrník (kód 39-41-H/01)
Cílová kvalifikace: Malíř a lakýrník.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání, případně rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti provádění všech druhů maleb a tapetování v interiérech, natírání
venkovních stěn, natírání, lakování, tmelení. 12 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 500


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Čalouník; Instalatér; Malíř a lakýrník; Elektromechanik pro zařízení a přístroje; Montér suchých staveb; Podlahář; Sklenář; Truhlář; Zedník
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Střední škola potravinářská obchodu a služeb, Brno
adresa: Odloučené pracoviště Jánská 463/22, 602 00 Brno
kontakt: RNDr. Hana Kozáčková, 545 212 263, kozackova@ssposbrno.cz
www.ssposbrno.cz
Program č. 1: Prodavač (66-003-H)
Cílová kvalifikace: Prodavač.
Popis: Absolvent vzdělávacího programuje schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavováním, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží
včetně jeho přípravy k prodeji. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200



Program č. 2: Manažer prodeje (66-004-H)
Cílová kvalifikace: Manažer prodeje.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu si osvojí profesní komunikaci, počítačovou, finanční,
ekonomickou, ekologickou gramotnost a orientaci v oborové legislativě. Cílem vzdělávacího programu je kvalifikovaný pracovník. 14 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 250



Program č. 3: Skladník (66-002-H)
Cílová kvalifikace: Skladník.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je, komplexnost, práce s manipulační technikou, skladové
hospodářství, ovládání komunikačních dovedností s využitím výpočetní techniky. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


j i h o m o r av s k ý k r a j

B r no



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Cukrář; Pekař; Řezník; Číšník; Aranžer; Kadeřník; Prodavač; Hotelnictví; Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání; Fotograf; Kosmetické služby
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Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
adresa: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno-Černovice
kontakt: Ing. Ivo Procházka, 604 504 784, prochazka@ssposbrno.cz
www.ssposbrno.cz
Program č. 1: Pekař (29-531-H)
Cílová kvalifikace: Pekař.
Popis: Vzdělávací program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří již vykonávají pracovní pozici Pekař nebo příbuzné typové pozice, ale nejsou pro výkon této pracovní pozice kvalifikovaní,
účelem získání dílčích kvalifikací v povolání Pekař. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 310



Program č. 2: Cukrář
Cílová kvalifikace: Cukrář.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu bude schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je
nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky v závislosti na absolvovaném modulu – modulech, bude seznámen se základními účetní doklady pro účetní či daňovou
evidenci, připrava zboží pro prodej, nabízení zboží, obsluhování zařízení prodejny a komunikace
se zákazníkem. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 415



Program č. 3: Složitá obsluha hostů ( 65-008-H)
Cílová kvalifikace: Složitá obsluha hostů.
Popis: Účastník vzdělávacího programu bude v závislosti na absolvovaných modulech znát
techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické
akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny a provádět hygienicko-sanitační činnosti v provozu včetně dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických zásad bezpečnosti potravin. Ve
styku s hostem bude připraven jednat a komunikovat profesionálně. 2 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 170


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Cukrář; Pekař; Řezník; Číšník; Aranžer; Kadeřník; Prodavač; Hotelnictví; Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání; Fotograf; Kosmetické služby
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Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
adresa: Pražská 38b, 642 00 Brno - Bosonohy
kontakt: Jiří Košťál, 547 120 638, kostal@soubosonohy.cz
www.soubosonohy.cz
Program č. 1: Rekvalifikační kurz oboru mechanik plynových zařízení
Cílová kvalifikace: Mechanik plynových zařízení.
Popis: Absolvent je připraven vykonávat základní plynárenské práce, to znamená provádět
montáž, údržbu a opravy plynových zařízení a plynových spotřebičů, práce spojené s dopravou
a přípravou surovin pro výrobu plynu a jeho skladování, stavebně montážní činnost s podílem jak
vnějších sítí, tak i na vnitřních instalacích v rámci technických zařízení budov. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Rekvalifikační kurz oboru čalouník
Cílová kvalifikace: Čalouník.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky vykonávat základní čalounické práce, znát základní a pomocné materiály používané v čalounické výrobě a v dekoratérství, jejich
vlastnosti a použití, ovládat odbornou terminologii, znát výrobní postupy a strojně technologická
zařízení. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 3: Rekvalifikační obkladačský kurz
Cílová kvalifikace: Obkladač.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá základní dovednosti obkladačské práce, ovládá
odbornou terminologii, naučí se technologické postupy a zvládá práci s menší stavební technikou. 8 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300

j i h o m o r av s k ý k r a j

B r no




i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zedník; Tesař; Klempíř; Pokrývač; Kominík; Mechanik plynových zařízení; Čalouník; Umělecký truhlář a řezbář; Instalatér; Strojní mechanik; Stavební materiály
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Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
adresa: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno-Černovice
kontakt: Ing. Radomír Zugar, 737 445 520, radomir.zugar@iss-copbrno.cz
www.iss-copbrno.cz
Program č. 1: Obrábění kovů na universálních strojích
Cílová kvalifikace: Obrábění kovů na universálních strojích.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníka teoretické a praktické základy technologie obrábění kovů. 32 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 120



Program č. 2: Programování a obsluha CNC obráběcích strojů
Cílová kvalifikace: obráběč kovů, obsluha CNC strojů.
Popis: Absolvent vzdělávacího kurzu získá základní teoretické a praktické znalosti technologie
a programování CNC obrábění soustružení a frézování. Po absolvování bude uchazeč rekvalifikován na pozici obráběč kovů - obsluha CNC strojů definovaném v ISTP a získá rekvalifikační
osvědčení s celostátní působností. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 216



Program č. 3: Konstruování ve 3 D
Cílová kvalifikace: Konstruování ve 3 D.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy tvořit výkresy strojních součástí a
sestav na základě práce v CAD systému Solid Works. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 103


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Informační technologie; Elektrotechnika; Strojírenství; Ekonomika
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno
adresa: Merhautova 590/15, 613 00 Brno-Černá Pole
kontakt: Mgr. Jana Eliášová, 774 591 741, jana.eliasova@szslipova.cz
www.szsmerh.cz
Program č. 1: Příprava výživy v prevenci a léčbě chronických onemocnění
Cílová kvalifikace: Příprava výživy v prevenci a léčbě chronických onemocnění.
Popis: Cílem vzdělávacího programu kurzu je připravit pracovníka odborně způsobilého v přípravě stravy v rámci nutriční podpory v prevenci a léčbě nemoci. 2 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Aplikační formy léčiv
Cílová kvalifikace: Podnikatelské dovednosti.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit základní teoretické znalosti, které
se týkají aplikačních forem léčiv a získat praktické dovednosti, které povedou ke zvýšení kvality
poskytovaných služeb ve zdravotnických zařízeních. 3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Odborný kurz pro nekvalifikované pracovníky v oční optice
Cílová kvalifikace: Nekvalifikovaný pracovník v oční optice.
Popis: Absolvent kurzu získá znalosti a praktické dovednosti v oblasti oční optiky, které se týkají
dílenské praxe. Absolvent bude schopen zajišťovat zhotovení korekčních brýlí a provádět jejich
opravy. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


j i h o m o r av s k ý k r a j

b r no



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Nutriční asistent; Oční optik; Asistent zubního technika; Zubní instrumentářka; Masér
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Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav
adresa: Odloučené pracoviště: Smetanovo nábřeží 1224/17, 69002 Břeclav
kontakt: Ing. Nataša Prášková, 519 326 505, natasa.praskova@seznam.cz
www.spsbv.cz
Program č. 1: Obchodní angličtina
Cílová kvalifikace: Komunikace v cizím jazyce.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníka komunikovat a vést jednání se zahraničními partnery formou písemnou i ústní. Dalším cílem je zvládnutí specifické slovní zásoby,
která odpovídá současným trendům a skutečné praktické komunikaci. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 80



Program č. 2: Účetnictví pro fyzické osoby podnikatele
Cílová kvalifikace: Programování, obsluha CNC soustruhů, CNC frézky, údržba a provoz strojů
a zařízení ve strojírenství a příbuzných oborech.
 Popis: Absolvent vzdělávacího programu se seznámí s možnostmi evidence podnikatelské činnosti se zaměřením na účetnictví podnikatelů. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 130


Program č. 3: Základy práce na PC
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je obnovit již nabyté dovednosti, znovuzískání potřebné
jistoty pro práci s PC, ovládnout uživatelské programy. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 90


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Provoz a ekonomika dopravy; Elektrotechnika; Strojírenství; Mechanik elektrotechnik
Obchodní akademie; Cestovní ruch; Elektrikář; Strojní mechanik; Kadeřník
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Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav
adresa: nábř. komenského 1126/1, 90 02 břeclav
kontakt: Ing. Štěpán Švejda, 519 326 505, svejda@spsbv.cz
www.spsbv.cz
Program č. 1: Pracovník přípravy výroby a měření ve strojírenství
Cílová kvalifikace: Pracovník přípravy výroby a měření ve strojírenství.
Popis: Vzdělávací program poskytuje základní orientaci v oblasti strojírenství a současně nabízí
možnosti získání základních dovedností při práci na běžných obráběcích strojích. Orientuje se v
měření a kontrole délkových rozměrů, tvarů a jakosti povrchu, dokáže vyrobit jednoduché strojní
součásti a zvolit optimální pracovní postup včetně určení vhodných nástrojů, pomůcek a potřebného materiálu. 12 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200



Program č. 2: Technický pracovník ve strojírenství
Cílová kvalifikace: Technický pracovník ve strojírenství.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu se seznámí s technickými normami, způsobem konstruování na PC v systému CAD a s možnostmi při tvorbě technologických postupů, s jejich
využíváním a uplatněním. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 122


j i h o m o r av s k ý k r a j
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Program č. 3: Pracovník pro přípravné práce a zapojování elektrických přístrojů, strojů
a rozvodů
Cílová kvalifikace: Pracovník pro přípravné práce a zapojování elektrických přístrojů, strojů a
rozvodů.
 Popis: Vzdělávací program poskytuje základní orientaci v oblasti silnoproudé elektrotechniky a
současně nabízí možnosti získání základních dovedností při práci s elektrickými stroji a elektrickými rozvody. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Provoz a ekonomika dopravy; Elektrotechnika; Strojírenství; Mechanik elektrotechnik
Obchodní akademie; Cestovní ruch; Elektrikář; Strojní mechanik; Kadeřník
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Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
adresa: Přívoz 735, 696 81 Bzenec
kontakt: Václav Goroš, 518 309 432, vaclavgoros@seznam.cz
www.sosbzenec.cz
Program č. 1: Doprava dříví (41-56-H/01)
Cílová kvalifikace: Doprava dříví.
Popis: Absolvent kurzu je připraven k výkonu dělnických kvalifikovaných činností, a to konkrétně
práce při nakládání a skládání dříví hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na
manipulační lince. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150



Program č. 2: Těžební činnost (41-023-H)
Cílová kvalifikace: Těžební činnost.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu dělnických kvalifikovaných činností a to konkrétně práce s motorovou pilou při těžbě a manipulaci dříví. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 250



Program č. 3: Kočí v lesní těžbě ( kód: 41-020-H)
Cílová kvalifikace: Kočí v lesní těžbě.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu dělnických kvalifikovaných činností a to konkrétně práce jako kočí v lesní těžbě. 13 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Hotelnictví; Analýzy potravin; Ekologie a životní prostředí; Uměleckořemeslné zpracování
dřeva; Rybář; Lesní mechanizátor; Kuchař – číšník; Zahradník; Cukrář
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Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
adresa: náměstí Svobody 318, 69 681 Bzenec
kontakt: PaedDr. Libor Hána, 518 670 661, hana.l@sosbzenec.cz
www.sosbzenec.cz
Program č. 1: Sommelier (65-010-H)
Cílová kvalifikace: Sommelier.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v
oblasti sommelierství – absolvent se stane specialistou na víno a jiné nápoje. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Výroba zákusků a dortů (29-007-H)
Cílová kvalifikace: Výroba zákusků a dortů.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro
kvalifikovaný výkon části profese cukrář. Bude schopen zhotovovat běžné druhy dortů a základní
výrobky z oblasti pevných těst, šlehaných hmot, pálené hmoty, listového těsta a jádrových hmot.
4 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200



Program č. 3: Jednoduchá obsluha hostů ( 65-007-H)
Cílová kvalifikace: Jednoduchá obsluha hostů.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro
kvalifikovaný výkon části profese číšníka. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200


j i h o m o r av s k ý k r a j

bz e n e c



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Hotelnictví; Analýzy potravin; Ekologie a životní prostředí; Uměleckořemeslné zpracování
dřeva; Rybář; Lesní mechanizátor; Kuchař – číšník; Zahradník; Cukrář
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Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hodonín
adresa: Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín
kontakt: Mgr. Petra Vališová, 776 234 852, valisova@oahodo.cz
www.oahodo.cz
Program č. 1: Obchodní korespondence v praxi
Cílová kvalifikace: Asitent/tka.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je rozšíření teoretických znalostí i praktických dovedností
v oblasti obchodní korespondence. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 65



Program č. 2: Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
Cílová kvalifikace: Podnikání.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických znalostí i praktických dovedností z
účetnictví, daňové evidence a vedení účetní agendy na počítači v účetním programu. 3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Práce s kancelářskými aplikacemi na počítači
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost.
Popis: Cílem programu je získání teoretických znalostí i praktických dovedností při práci s kancelářskými aplikacemi na počítači. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Obchodní akademie; Ekonomické lyceum

j i h o m o r av s k ý k r a j

i

h odon í n
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Střední průmyslová škola, Jedovnice
adresa: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
kontakt: Ing. Tomáš Vybíhal, 777 960 367, vybihal@spsjedovnice.cz
www.spsjedovnice.cz
Program č. 1: Programování a obsluha CNC strojů
Cílová kvalifikace: Programování a obsluha CNC strojů.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je seznámit frekventanty kurzu s konstrukcí CNC stojů, ISO
kódem, základy CAM systémů a principy práce na těchto strojích. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Základy digitální fotografie
Cílová kvalifikace: ICT gramotnost.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je popsat vznik klasické i digitální fotografie, včetně funkce
CCD snímače, přenést, třídit a přejmenovávat fotografie v PC a základní úpravy fotografií.
3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Základy zpracování kovů
Cílová kvalifikace: Základy zpracování kovů.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je samostatná práce při ručním i strojním obrábění kovů a
některých plastů - vytvářet jednoduché technologické procesy, číst technickou dokumentaci. Do
vzdělání v kurzu není zahrnuta část svařování. Pro získání svářečského průkazu je nutné absolvování kurzu ve svářečské škole dle ČSN 05 0705. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 130

j i h o m o r av s k ý k r a j

j e dovn i c e




i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenství; Technická administrativa; Informační technologie
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Masarykova střední škola Letovice
adresa: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
kontakt: Ing. Mária Bašná, 516 474 106, basna@stredni-skola.cz
www.stredni-skola.cz
Program č. 1: Umění komunikovat
Cílová kvalifikace: Měkké dovednosti.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je vybavit absolventy kompetencemi obecně využitelnými
v širokém spektru typových pozic a zlepšit tak jejich postavení na pomyslné startovní čáře mezi
ostatními uchazeči o práci. Kurz je určen zejména nezaměstnaným střední věkové kategorie.
3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Truhlář nábytkář (33-001-H)
Cílová kvalifikace: Truhlář nábytkář.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace Truhlář nábytkář, která je východiskem pro jeho
uplatnění v této profesi. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300





i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Truhlář; Zedník; Umělecký keramik; Elektrikář - silnoproud; Výtvarné zpracování keramiky a
porcelánu; Mechanik elektrotechnik; Nábytkářská a dřevařská výroba
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j i h o m o r av s k ý k r a j

Cílová kvalifikace: Zedník.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace Zedník, která je východiskem pro jeho uplatnění v
této profesi. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300


l e tov i c e

Program č. 3: Zedník ( 36-020-H)

SOU a SOŠ škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o
adresa: Zámek 35, 67923 Lomnice u Tišnova
kontakt: Bc. Anna Culková, 604 576 549, culkova@zameklomnice.cz
www.zameklomnice.cz
Program č. 1: Asistent kadeřníka
Cílová kvalifikace: Asistent kadeřníka.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti nutné
k poskytování kvalitních pomocných kadeřnických služeb. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Péče o blízkou osobu v domácím prostředí
Cílová kvalifikace: Péče o blízkou osobu v domácím prostředí.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k zajištění péče o osobu se sníženou soběstačností nebo nemocnou osobu, o kterou pečuje
v domácím prostředí. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


j i h o m o r av s k ý k r a j

lomn i c e u t i šnova



Program č. 3: Pomocný pracovník při zajišťování rautů a banketů
Cílová kvalifikace: Pomocný pracovník při zajišťování rautů a banketů.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické vědomosti, které vhodně aplikuje do
praktických dovedností, což je nutné k poskytování pomocných služeb v současné gastronomii.
7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Kadeřník; Kuchař - číšník; Sociální činnost; Ekonomika a podnikání
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Gymnázium, Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mikulov
adresa: Komenského 7, 692 16 Mikulov
kontakt: Mgr. Hana Mikulíková, 519 510 580, hana.mikulikova@gssmikulov.cz
www.gssmikulov.cz
Program č. 1: Pracovník v sociálních službách
Cílová kvalifikace: Pracovník v sociálních službách dle Zákona 108/2006.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky k získání teoretických a praktických
dovedností v oblasti soc.služeb. Péče o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a péči o jejich domácnost. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 150-248



Program č. 2: Provozovatel penzionu
Cílová kvalifikace: Provozovatel penzionu.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá základní znalosti a dovednosti nezbytné pro provoz ubytovacího zařízení v oblasti ekonomiky, marketingu, účetnictví a komunikace s hostem,
doplněné o základy přípravy pokrmů a obsluhy hosta. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 126



Program č. 3: Úklidový pracovník administrativních ploch ( 69- 008-E)
Cílová kvalifikace: Úklidový pracovník administrativních ploch.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa zabezpečit hygienický úklid ploch,
které se vyskytují v administrativních, průmyslových, hotelových a restauračních budovách, zajistit hygienický standard uklízených ploch. 1 modul.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 80


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Hotelnictví; Strojní mechanik; Kuchař - číšník; Cukrář
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j i h o m o r av s k ý k r a j

i

m i kulov



Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov
adresa: nám. klášterní 127, 672 01 moravský krumlov
kontakt: Ing. Ivana Čermáková, 515 322 243, cermakova@ssmk.eu
www.sis.znojmo.cz/soumk
Program č. 1: Podnikání od A až do Z
Cílová kvalifikace: Podnikatelské dovednosti.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy znalostmi a dovednostmi související
se založením a chodem firmy, doplnění ekonomického a právního vzdělání. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 112



Program č. 2: Zámečník (23-003-H)
Cílová kvalifikace: Zámečník.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu bude připraven na získání dílčí kvalifikace Zámečník.
11 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300


j i h o m o r av s k ý k r a j

mo r avsk ý k r umlov



Program č. 3: CAD-systémy - TurboCAD
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost, CAD, TurboCAD systémy
Popis: Základem vzdělávacího programu je práce s CAD systémy, konkrétně práce s programem
TurboCAD. Absolventi kurzu získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti v používání grafického programu TurboCAD. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 112



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Podkovář a zemědělský kovář; Mechanizace a služby; Obráběč kovů; Opravářské práce
Ekonomika a podnikání; Umělecký kovář a zámečník; Truhlář; Mechanik opravář motorových vozidel
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Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad
adresa: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
kontakt: Ing. Jiří, Homola Ph.D., 602 593 408, homola@skolarajhrad.cz
www.skolarajhrad.cz
Program č. 1: Florista (41-008-H)
Cílová kvalifikace: Florista
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání elementárních znalostí z oblasti floristiky- aranžování a vazby květin. Jde o program vedoucí k dosažení dílčí kvalifikace Floristika, kterou uchazeč získá po úspěšném složení zkoušky dle § 17 a 18 zákona č.179/2006 Sb. Na tento program
navazuje kurs pro pokročilé - „Kreativní aranžování a vazba květin“. 8 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Florista 2. Netradiční floristika
Cílová kvalifikace: Florista
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání dalších znalostí a dovedností z oblasti floristiky aranžování a vazby květin. Jde o program navazující na program „Florista“, kde uchazeči získali
po úspěšném složení zkoušky dle § 17 a 18 zákona č.179/2006 Sb. kvalifikaci Florista.
4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Cílová kvalifikace: Základy zahradnictví
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí a dovedností potřebných k
provádění základních zahradnických prací potřebných v rámci pěstování zahradnických a ovocných rostlin v zahradnické firmě. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zahradník; Zahradnictví; Ekologie a životní prostředí
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j i h o m o r av s k ý k r a j

Program č. 3: Základy zahradnictví

rajhrad



Integrovaná střední škola, Sokolnice
adresa: Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice
kontakt: Ing. Eva Dařenová, 602 570 113, darenova@iss-sokolnice.cz
www.iss-sokolnice.cz
Program č. 1: Rozšíření kompetencí k práci s kancelářskými, komunikačními
a ekonomickými aplikacemi
Cílová kvalifikace: Počítačová a informační gramotnost.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je inovovat znalosti a dovednosti absolventů v ovládání
prostředků ICT pro všeobecné použití a jejich aplikování v praxi, naučit absolventy pokročilejším
znalostem v ovládání textového editoru (MS WORD 2007), pracovat s tabulkovým procesorem
(MS EXCEL 2007), spravovat elektronickou poštu, orientovat se v aplikacích a portálech internetu, komunikovat v internetu pomocí moderních technologií. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 60-120



Program č. 2: Elektrické instalace (26-008-E)
Cílová kvalifikace: Elektrické instalace.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu má odborné znalosti a praktické dovednosti související
s montáží, rekonstrukcí a údržbou domovní a průmyslové elektroinstalace. 3 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200


j i h o m o r av s k ý k r a j

S okoln i c e



Program č. 3: Domluvím se česky
Cílová kvalifikace: Komunikace v českém jazyce pro cizince.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu dosáhne jazykové úrovně českého jazyka pro pracovní
uplatnění v ČR. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Cizinci, žadatelé o azyl, azylanti a další zájemci z řad firem a samoplátců.
 Hodinová dotace: 200



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Elektrikář; Mechanik; Autoelektrikář; Mechanik elektrotechnik – informační technologie
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Střední škola, Strážnice
adresa: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
kontakt: Ing. Václav Mikulka, 724 242 266, mikulka.vaclav@stredniskolastraznice.cz
www.sosstr.cz
Program č. 1: Další vzdělávání v oblasti konstrukčních systémů CAD/CAM
Cílová kvalifikace: Další vzdělávání v oblasti konstrukčních systémů CAD/CAM.
Popis: Absolvent vzdělávacího programuje schopen okamžitého zapojení do práce v konstrukční
nebo technologické přípravě výroby v jakémkoli strojírenském oboru. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Vzdělávání v oblasti ICT
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu si osvojí znalosti, vědomosti a dovednosti potřebné pro
získání certifikátu ECDL. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 3: Další vzdělávání řidičů motorových vozidel
Cílová kvalifikace: Řidiči motorových vozidel.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je rozšířit a inovovat znalosti řidičů motorových vozidel. 9
modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 140


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Aranžér; Strojírenství; Modelářství a návrhářství oděvů; Grafický design; Průmyslový design
ve strojírenství
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i

st r á ž n i c e



Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s.r.o. Strážnice
adresa: Náměstí Svobody 494/10, 696 62 Strážnice
kontakt: Mgr. Jana Samešová, 518 332 898, samesova@centrum.cz
www.hs-straznice.cz
Program č. 1: Angličtina v cestovním ruchu
Cílová kvalifikace: Komunikace v cizím jazyce.
Popis: Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozšířit jazykové znalosti a komunikační dovednosti absolventa v anglickém jazyce, zejména u odborných témat jako cestování, turistické
zajímavosti a kultura, gastronomie. 15 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 140



Program č. 2: Začínáme podnikat
Cílová kvalifikace: Podnikatelské dovednosti.
Popis: Hlavním cílem vzdělávacího programu je především příprava posluchačů pro samostatnou podnikatelskou činnost. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 132



Program č. 3: Základy práva pro veřejnou správu

j i h o m o r av s k ý k r a j

st r á ž n i c e



Cílová kvalifikace: Základy práva pro veřejnou správu.

 Popis: Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti v oblastech veřejné správy, státní správy,

samosprávě obcí a svazku obcí, v soudnictví a advokacii. 11 modulů.
Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 86


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekonomika a podnikání; Hotelnictví; Veřejnosprávní činnost; Kosmetické služby; Kadeřník
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Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
adresa: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
kontakt: Mgr. Hana Doležalová, 518 322 249, dolezalova@oaveseli.cz
www.oaveseli.cz
Program č. 1: Základy strojního opracování dřeva
Cílová kvalifikace: Základy strojního opracování dřeva.
Popis: Cílem vzdělávací program je připravit absolventy i provádět nejběžnější pracovní operace
na základních dřevoobráběcích strojích. 9 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 104



Program č. 2: Rozvoj odborných technických kompetencí ve strojírenství
Cílová kvalifikace: Rozvoj odborných technických kompetencí ve strojírenství.
Popis: Vzdělávací program je rozdělen na tři moduly 1. Modelování strojních součástí a tvorba
výrobních výkresů v programu Inventor. 2. Základy programování výroby součástí na CNC strojích. 3. Návrh pneumatického obvodu a pohonu strojů a linek. 3 moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100


Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických, praktických znalostí pro výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních
forem a v ostatních organizacích v oblastech souvisejících s využíváním výpočetní techniky.
5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Informační technologie; Obchodní akademie; Strojní mechanik; Obráběč kovů;
Opravář zemědělských strojů
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Program č. 3: Zvyšování odborných kompetencí v oblasti informatiky

v e s e l í n a d mo r avou



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
adresa: Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov-Předměstí
kontakt: RNDr. Jiří Sochor, 517 348 866, sochor@sos-vyskov.cz
www.sos-vyskov.cz
Program č. 1: Základy programování a obsluhy CNC strojů
Cílová kvalifikace: Základy programování a obsluhy CNC strojů.
Popis: Hlavním cílem vzdělávacího programu je vybavit absolventy teoretickými i praktickými
dovednostmi v oboru CNC techniky, seznámení s řídícími systémy CNC strojů a jejich obsluhou.
7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200



Program č. 2: Aplikace nových stavebních hmot a technologií
Cílová kvalifikace: Stavební práce.
Popis: Absolvent zná a dokáže samostatně aplikovat komplexní cihlový stavební systém Heluz
(keramické materiály). Ovládá sestavení sádrokartonových konstrukcí po teoretické i praktické
stránce. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 140



Program č. 3: Technologie výroby plechových dílů na CNC strojích
Cílová kvalifikace: Technologie výroby plechových dílů na CNC strojích.
Popis: Absolvent vzdělávacího programu se seznámí s teorií o programování a obsluze CNC
strojů, se základním rozsahem problematiky s vysokým stupněm samostatnosti. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 230


j i h o m o r av s k ý k r a j

vyškov



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Obráběč kovů; Strojní mechanik; Elektrikář; Stavebnictví; Strojírenství
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Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských
spotřebních družstev, Znojmo, s.r.o.
adresa: Přímětická 1812/50, 669 41 Znojmo
kontakt: Mgr. Lucie Pláňková, 773 645 670, plankova.lucie@sousoszn.cz
www.sousoszn.cz
Program č. 1: Zaučený prodavač
Cílová kvalifikace: Prodavač.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je zaučení začínajících prodavačů, jedná se o základy zbožíznalství, hygienických požadavků v potravinářství, BOZP, tržní mechanismus, administrativu
prodeje a psychologii prodeje. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Kadeřnicko - kosmetická péče a úprava zákazníka
Cílová kvalifikace: Kadeřnice, kosmetička.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je prohloubení praktických dovedností a následné rozšíření
nabídky poptávaných služeb z oblasti péče o tělo. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 125



Program č. 3: Asistent 21. století
Cílová kvalifikace: Asistent/tka.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je rozšířit a prohloubit dovednosti asistentek, osobám pracující v administrativě. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 120


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Automechanik; Truhlář; Kuchař - číšník; Kadeřník; Hotelnictví; Podnikání; Kosmetička
Sociální činnost
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo
adresa: Dvořákova 19, 669 62 Znojmo
kontakt: Mgr. Alena Chaloupecká, 603 387 280, alena.chaloupecka@sos-znojmo.cz
www.szes-dvorakova.cz
Program č. 1: Výroba jemného pečiva (29-002-H)
Cílová kvalifikace: Výroba jemného pečiva.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických a zejména praktických dovedností a
znalostí v oblasti cukrářské prvovýroby. 10 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 100



Program č. 2: Krajinář (41-038-H)
Cílová kvalifikace: Krajinář.
Popis: Absolvent vzdělávacího kurzu si osvojí znalosti o významu, složení, zakládání a údržbě
sadovnických a krajinářských úprav. 11 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 180



Program č. 3: Výroba chleba a běžného pečiva ( 29-001-H)
Cílová kvalifikace: Výroba chleba a běžného pečiva.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání a rozvoj odborných znalostí a dovedností v oblasti pekařské výroby. 10 modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 180


j i h o m o r av s k ý k r a j
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i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů
DV: Automechanik; Truhlář; Prodavač; Kadeřník; Hotelnictví a turismus; Podnikání, obchod a
služby; Kosmetička; Kuchař - číšník; Cestovní ruch; Sociální činnost
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Střední škola technická, Znojmo
adresa: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
kontakt: Ing. Vladislava Hrabětová, 515 224 760, hrabetova@souuhelna.cz
www.souuhelna.cz
Program č. 1: Zedník (36-020-H)
Cílová kvalifikace: Zedník.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získat odborné znalosti a dovednosti v rozsahu dílčí
kvalifikace dle kvalifikačních standardů NSK oboru Zedník- 36-020-H. 4 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300



Program č. 2: Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H)
Cílová kvalifikace: Zhotovitel zateplovacích systémů.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání nebo rozšíření teoretických znalostí a odborných
dovedností v rozsahu stanoveným kvalifikačním standardem dílčí kvalifikace Zhotovitel zateplovacích systémů. 5 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 200



Program č. 3: Tesař ( 36-051-H)
Cílová kvalifikace: Tesař.
Popis: Cílem vzdělávacího programu je získání nebo rozšíření teoretických znalostí a odborných
dovedností v rozsahu stanoveným kvalifikačním standardem dílčí kvalifikace Tesař. 6 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Osoby evidované na ÚP jako uchazeči o práci nebo jako zájemci o práci, samoplátci a další zájemci z řad firem.
 Hodinová dotace: 300


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Zedník; Autoelektrikář; Tesař; Strojírenské práce
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Poznámky:
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K AR L O VAR S K Ý k r a j

nejdek

karlovy
vary

sokolov
loket
cheb

mariánské lázně

Přehled škol:
Integrovaná střední škola Cheb
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště
Karlovy Vary - Dalovice
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

74
75

Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Střední zemědělská škola Karlovy Vary - Dalovice
Střední průmyslová škola Loket
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Hotelová škola Mariánské Lázně
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Střední škola živnostenská Sokolov

79
80
81
82
83
84
85
86
87
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77
78

Integrovaná střední škola Cheb
adresa: Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
kontakt: Mgr. Petr Adamec, 354 408 011, adamec@iss-cheb.cz
www.iss-cheb.cz
Program č. 1: Domovník
Cílová kvalifikace: NSP 7, Domovník.
Popis: Kurz je určen zájemcům o výkon této profese. 6 modulů
Vede k NSK? Ne
Cílová skupina: Minimální věk 18 let, minimálně ukončené základní vzdělání, i pracovníci se
sníženou pracovní schopností.
 Hodinová dotace: 254 hodin prezenční výuky





Program č. 2: Instalatér - montér klimatizace
Cílová kvalifikace: Instalatér -montér klimatizace
Popis: Kurz je určen zájemcům o výkon této profese. 6 modulů
Vede k NSK? Ne
Cílová skupina: Minimální věk 18 let. Pro pracovníky bez snížené pracovní schopnosti a schopné práce ve výškách.
 Hodinová dotace: 265 hodin prezenční výuky





Program č. 3: Výroba zahradního nábytku
Cílová kvalifikace: NSP 7, Výroba dřevěných a kovových materiálů za účelem výroby zahradního nábytku
 Popis: Kurz je určen zájemcům o výkon této profese. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Lze pro pracovníky se sníženou pracovní schopností
 Hodinová dotace: 200 hodin prezenčně

k a r l o va r s k ý k r a j

Cheb



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenské práce; stavební práce; potravinářská výroba; stravovací a ubytovací služby; práce ve stravování; strojní mechanik; mechanik -opravář motorových vozidel; elektromechanik
po zařízení a přístroje; pekař; řezník -uzenář; truhlář; instalatér; zedník; opravář zemědělských strojů; kuchař- číšník; prodavač; kadeřník; informační technologie; stavebnictví; agropodnikání; ekonomika a podnikání.
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Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
adresa: Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary
kontakt: Mgr. Ladislava Hlušková, tel.: 353 233 936, hluskova@oakv.cz
www.oakv.cz
Program č. 1: Cizí jazyky pro policejní složky státu
Cílová kvalifikace: NSP 4 - Úředníci. Kurz je určen pro zaměstnance policejních složek státu a
absolventy středních škol, kteří mají zájem pracovat v policejních složkách. Kurzy budou nabízeny v angličtině.
 Popis: Kurz je určen zaměstnancům policejních složek státu a absolventům středních škol, kteří
mají zájem pracovat v policejních složkách. Kurzy budou nabízeny v angličtině. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Znalost jazyka na úrovni odpovídající standartu A2 a minimálně středoškolské
vzdělání ukončené maturitou, přístup na internet.
 Hodinová dotace: 140 hodin prezenční výuky


Program č. 2: Základy písemné komunikace
Cílová kvalifikace: NSP 4 - Úředníci. Písemná komunikace - administrativní pracovník, personalista, technicko-administrativní pracovník.
 Popis: Kurz je určen pro administrativní pracovníky, personalisty a technicko-administrativní pracovníky. 8 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, vlastní přístup na internet a základní znalost práce na PC.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky
Program č. 3: Začínáme podnikat
Cílová kvalifikace: Osoby začínající podnikat a hledající zaměstnání v oblastech administrativy.
Popis: Kurz je určen pro osoby, které začínají podnikat nebo hledají uplatnění v oblastech administrativy. 6 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně základní vzdělání, základní znalost práce na PC.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Cestovní ruch; podnikání; účetnictví

k a r l o va r s k ý k r a j
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k a r lovy va r y
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Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště
Karlovy Vary - Dalovice
adresa: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
kontakt: Dana Dudáková, tel.: 353 224 830; dudakova@logistickaskola.cz
www.logistickaskola.cz
Program č. 1: Počítačový kurz
Cílová kvalifikace: NSP 4 - Úředníci
Popis: Počítačová gramotnost, účastník je způsobilý k samostatné práci s výpočetní technikou
na základní uživatelské úrovni. Část programu je zaměřena na získání dovedností ovládat klávesnici PC desetiprstovou hmatovou technikou a na vyhotovování obchodních písemností. 6
modulů.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, přístup na PC s internetem.
 Hodinová dotace: 106 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Skladník (66-002-H)
Cílová kvalifikace: NSP 3 - Techničtí a odborní pracovníci, Skladník (66-002-H
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce či zaměstnancům partnerských firem. Cílem kurzu je připravit
účastníka na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 6 modulů
 Vede k NSK? Ano.
 Cílová skupina: Minimální ukončené základní vzdělání, přístup na internet a PC, základní znalost-Microsoft, Excel.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky


k a r l o va r s k ý k r a j

k a r lovy va r y



Program č. 3: Pokladní (66-001-H)
Cílová kvalifikace: NSP 5 - Pracovníci ve službách a prodeji, Pokladní (66-001-H)
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky ve službách a prodeji bez potřebného certifikátu a
širokou veřejnost pohybující se na trhu práce či zaměstnancům partnerských firem. Cílem kurzu
je připravit účastníka na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 6 modulů
 Vede k NSK? Ano.
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, přístup na internet a PC, znalost základního ovládání Microsoft, Excel a Word. Zdravotní způsobilost k výkonu dané profese, doložená
lékařským potvrzením.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Operátor skladování; manipulant poštovního provozu a přepravy; logistické a finanční služby;
provoz a ekonomika dopravy;podnikání
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Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
adresa: Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary
kontakt: Bohuslav Vinter, tel.: 353 362 811, vinter.b@stavebniskolakv.cz
www.stavebniskolakv.cz
Program č. 1: Základy kreslení v CAD systémech
Cílová kvalifikace: Ovládání CAD systémů
Popis: Kurz je určen absolventům odborných škol technického zaměření, samostatným projektantům a pracovníkům projekčních kanceláří různého zaměření, kteří si potřebují rozšířit své
kompetence o požadovanou znalost CAD programů. 1povinný + 3 povinně volitelé +4 volitelné
moduly
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, znalost práce na počítači na běžné
uživatelské úrovni.
 Hodinová dotace: 80 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Počítače a jejich plné využití pro práci - 50+
Cílová kvalifikace: Počítačová gramotnost.
Popis: Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou ve věku 50 let a vyšším a jsou na trhu práce hendikepování tím, že neovládají práci na počítači. 6 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončení základní vzdělání, vlastní přístup na internet.
 Hodinová dotace: 150 hodin prezenční výuky


Cílová kvalifikace: NSP 7 . Instalatérské práce na vnitřních trubních rozvodech.
Popis: Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním učebního oboru „Instalatér“. Jeho cílem je seznámit s novými technologiemi a materiály, používanými v této oblasti.
4 moduly
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené středoškolské vzdělání učebního oboru Instalatér.
 Hodinová dotace: 80 hodin prezenční výuky



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Stavební práce; truhlářská a čalounická výroba; malířské a natěračské práce; zednické práce;
strojní mechanik; elektrikář -silnoproud; truhlář; instalatér; stavebnictví
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k a r l o va r s k ý k r a j

Program č. 3: Údržba zařizovacích předmětů instalovaných v sanitárních prostorech
a kuchyních

k a r lovy va r y



Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
adresa: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
kontakt: Vladimíra Vašíčková, 353 221 299, vasickova@sou-stravovani.cz
www.sou-stravovani.cz
Program č. 1: Gastronomie
Cílová kvalifikace: NSP 5 - Pracovníci ve službách a prodeji. Oblasti gastronomického a hotelového provozu.
 Popis: Kurz je určen všem uchazečům, kteří již pracují v oblasti gastronomie, a to minimálně v
podobě zapracování, a u kterých dochází k souladu zájmu zaměstnance a zaměstnavatele na
rozšiřování a prohlubování kvalifikace a odborných kompetencí. 7 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Střední vzdělání s výučním listem, popř. základní vzdělání s praxí v oboru nebo
zapracováním v daném oboru. Zdravotní způsobilost pro daný obor doložená zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství.
 Hodinová dotace: 100 hodin kombinované výuky (samostudium 28 hodin)


Program č. 2: Sommelier (65-010-H)

Příprava minutek (65-004-H)

Cílová kvalifikace: NSP 5 - Pracovníci ve službách a prodeji . Sommelier (65-010-H), Příprava
minutek ( 65-004-H).
 Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. Sommelier - 3 moduly, Příprava minutek 4
moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Zdravotní způsobilost pro daný obor
doložená zdravotním průkazem.
 Hodinová dotace: 100 hodin kombinované výuky (samostudium 14 hodin)

k a r l o va r s k ý k r a j

k a r lovy va r y



Program č. 3: Barman (65-009-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Cílová kvalifikace: NSP 5 - Pracovníci ve službách a prodeji. Barman (65-009-H), Příprava
pokrmů studené kuchyně (65-002-H).
 Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. Barman - 3 moduly, Příprava pokrmů studené
kuchyně - 4 moduly.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Platný zdravotní průkaz pro práci v
potravinářství.
 Hodinová dotace: 100 hodin kombinované výuky (samostudium: Barman -5 hodin; Příprava
pokrmů studené kuchyně -4 hodiny)


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Kuchař; číšník; obchodník; gastronomie
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Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
adresa: náměstí 17. listopadu, 360 05 Karlovy Vary
kontakt: Mgr. Jaroslava Tomáňová, 357 563 875, jaroslava.tomanova@spskkv.cz
www.spskkv.cz
Program č. 1:






Cílová kvalifikace:
Popis:
Vede k NSK?
Cílová skupina:
Hodinová dotace:

Program č. 2:
Cílová kvalifikace:
Popis:
Vede k NSK?
Cílová skupina:
 Hodinová dotace:





Program č. 3: Chemik - laborant (28-032-H)
Cílová kvalifikace: Chemik - laborant
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady. Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 9 modulů
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Zaměstnanci v chemických laboratořích bez patřičného vzdělání, pro nezaměstnané na ÚP, kteří splní vstupní předpoklady.
 Hodinová dotace: 300 hodin kombinované výuky (samostudium 22 hodin)

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Aplikovaná chemie technologie silikátů; výtvarné zpracování keramiky a porcelánu; výrobce
a dekoratér keramiky; sklář -výrobce a zušlechťovatel skla; grafický design; užitá fotografie a
média; modelářství a návrh oděvů; ekologie a životní prostředí.

k a r l o va r s k ý k r a j

i

k a r lovy va r y
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Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
adresa: Poděbradská 2, Karlovy Vary 360 01
kontakt: Bc. Jana Homolová, tel.: 353 233 936, jana.homolova@zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz
Program č. 1: Zubní instrumentářka
Cílová kvalifikace: NSP 3 - Techničtí a odborní pracovníci, Zubní instrumentářka
Popis: Kurz je určen pro zájemce o výkon práce zubní instrumentářka a zdravotnické pracovníky,
kteří pod odborným dohledem zubního lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené
zákonem č. 96/2004 Sb. (novelizované zákonem 189/2008 Sb.) a vyhlášky č. 424/2004 Sb.,
kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonávají
činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v zubním lékařství a výchovnou činnost v rámci
zubní prevence. 14 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Ukončené střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky dle zákona
561/2004sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Dovršení věku 18 let, trestní bezúhonnost.
 Hodinová dotace: 800 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Sanitář pro zařízení lékárenské péče
Cílová kvalifikace: NSP 3 - Techničtí a odborní pracovníci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče
Popis: Kurz je určen pro zájemce o výkon práce sanitáře v oblasti zdravotní péče, který se bude
podílet pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez
odborného dohledu na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče
i autoptického oddělení v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních, novelizované zákonem 189/2008 Sb. a vyhláškou č.
55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 8 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18let, trestní bezúhonnost doložena výpisem z rejstříku trestu - ne starším 3 měsíců.
 Hodinová dotace: 180 hodin prezenční výuky

k a r l o va r s k ý k r a j

k a r lovy va r y




Program č. 3: Mentor odborné praxe
Cílová kvalifikace: Příprava mentora odborné praxe k získání zvláštní odborné způsobilosti k
přímé pedagogické činnosti v rozsahu samostatného vedení, koordinace a hodnocení praktického vyučování a odborné praxe v oblasti ošetřovatelství studentů vyšší odborné školy.
 Popis: Kurz je určen pro všeobecné sestry klinické praxe - příprava mentora odborné praxe
k získání zvláštní odborné způsobilosti k přímé pedagogické činnosti v rozsahu samostatného
vedení, koordinace a hodnocení praktického vyučování a odborné praxe v oblasti ošetřovatelství
studentů vyšší odborné školy. 10 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Ukončené střední odborné vzdělání oboru Všeobecná sestra nebo vyšší odborné
vzdělání oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického bez
odborného dohledu. 3 roky praxe v oboru. Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů - ne
starší 3 měsíců. Zdravotní způsobilost doložená potvrzením praktického lékaře.
 Hodinová dotace: 200 hodin prezenční výuky


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ošetřovatel; zdravotnický asistent; nutriční asistent; laboratorní asistent; rekondiční a sportovní masér
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Střední zemědělská škola Karlovy Vary - Dalovice
adresa: Hlavní 27, 362 63 Dalovice
kontakt: Ing. Jaromíra Vavřinová, tel.: 353 223 129, vavrinovaj@seznam.cz
www.szes-dalovice.cz
Program č. 1: Využívání Portálu Farmář pro evidenci farmy - obecné podmínky
Cílová kvalifikace: NSP 6 - Kvalifikovaný pracovník v zemědělství, Způsobilost k základní uživatelské obsluze portálu Farmář.
 Popis: Kurz je určen všem, kteří podnikají v oblasti zemědělství -zpřístupnění aplikací registrů
Ministerstva zemědělství; orientace -způsobilost využívání Portálu Farmář pro evidenci farmy
-obecné podmínky využívání. 10 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na ZAPÚ vlastnící přístupový kód
a heslo na portál Farmář a základní znalost obsluhy počítače a registrace pozemků v LPIS včetně
aktivních přístupových údajů k portálu Farmář.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky


Program č. 2: Využívání Portálu Farmář pro evidenci farmy - evidence použití hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin
Cílová kvalifikace: NSP 6 - Kvalifikovaný pracovník v zemědělství. Zpřístupnění aplikací registrů
Ministerstva zemědělství - orientace, způsobilost využívání portálu farmář a v evidenci použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
 Popis: Kurz je určen všem, kteří podnikají v oblasti zemědělství -zpřístupnění aplikací registrů
Ministerstva zemědělství; orientace -způsobilost využívání Portálu Farmář pro evidenci farmy
-evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 6 povinných + 2 volitelné moduly.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na ZAPÚ vlastnící přístupový kód
a heslo na portál Farmář a základní znalost obsluhy počítače a registrace pozemků v LPIS včetně
aktivních přístupových údajů k portálu Farmář.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky
Cílová kvalifikace: NSP 6 - Kvalifikovaný pracovník v zemědělství. Zpřístupnění aplikací registrů
Ministerstva zemědělství - orientace, způsobilost využívání portálu farmář, centrální registr zvířat.
 Popis: Kurz je určen všem, kteří podnikají v oblasti zemědělství -zpřístupnění aplikací registrů
Ministerstva zemědělství; orientace -způsobilost využívání Portálu Farmář pro evidenci farmy
-centrální registr zvířat. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná na ZAPÚ vlastnící přístupový kód
a heslo na portál Farmář a základní znalost obsluhy počítače a registrace pozemků v LPIS včetně
aktivních přístupových údajů k portálu Farmář.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Agropodnikání
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k a r l o va r s k ý k r a j

Program č. 3: Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy - Centrální registr zvířat

k a r lovy va r y



Střední průmyslová škola Loket
adresa: T. G. Masaryka 130/3, 357 33 Loket
kontakt: Mgr. Jana Motlíková, 352 684 084, motlikova@spsloket.cz
www.spsloket.cz
Program č. 1: Pomocný pracovník ve stavebnictví
Cílová kvalifikace: NSP 9, Pomocný pracovník ve stavebnictví
Popis: Kurz je určen pro zájemce na pozici pomocného pracovníka ve stavebnictví. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání schopnost písemného a slovního projevu v českém jazyce, základní znalost práce na PC, potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
povolání
 Hodinová dotace: 136 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Odborná terminologie německá a anglická pro pracovníky ve stavebnictví
Cílová kvalifikace: Jazykové kompetence ve stavebních a technických profesích
Popis: Kurz je vhodný pro uchazeče z oboru stavebnictví a jemu příbuzných odvětví, kteří si potřebují doplnit odbornou slovní zásobu a frazeologii v angličtině nebo němčině a rozšířit své komunikační a gramatické dovednosti v daném jazyce. 6 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimální ukončené základní vzdělání, znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A1 SERR pro jazyky. Kurz není určen pro sluchově a zrakově postižené.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Program č. 3: Základy podnikatelských aktivit / ABC podnikajícího technika /
Podnikatelské minimum
Cílová kvalifikace: Pracovníci plánující vlastní podnikatelské aktivity v technických oborech a
řemeslech
 Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky plánující vlastní podnikatelské aktivity v technických oborech a řemeslech, tak i pro širokou veřejnost pohybující se na trhu práce. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky

k a r l o va r s k ý k r a j

lok e t



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Stavebnictví; technická zařízení budov; informační technologie
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Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
adresa: Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně
kontakt: Mgr. Klára Tesařová, 354 624 166, tesarova@goaml.cz
www.goaml.cz
Program č. 1:






Cílová kvalifikace:
Popis:
Vede k NSK?
Cílová skupina:
Hodinová dotace:

Program č. 2:






Cílová kvalifikace:
Popis:
Vede k NSK?
Cílová skupina:
Hodinová dotace:

Cílová kvalifikace: Administrativní pracovník
Popis: Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o práci v administrativě v organizacích,
které působí na území mikroregionu Mariánskolázeňského okresu Cheb, nebo Karlovarského
kraje.
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při obsluze PC
(vlastní PC a přístup na internet výhodou).
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Účetnictví, podnikání

k a r l o va r s k ý k r a j

i

m a r i á nsk é l á zn ě

Program č. 3: Administrativní pracovník
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Hotelová škola Mariánské Lázně
adresa: Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně
kontakt: Mgr. Gabriela Kuchariková, tel.: 354 622 605, mgr.gkucharikova@seznam.cz
www.hotelovaskola.cz
Program č. 1: Prodavač (66-003-H)
Cílová kvalifikace: NSP 5. Prodavač (66-003-H)
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady. Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 4 povinné+1 povinně volitelný +1volitelný
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
 Hodinová dotace: 210 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Německý jazyk pro zaměstnance gastronomických, ubytovacích
a turistických služeb
Cílová kvalifikace: Jazykové kompetence
Popis: Kurz je určen pro zaměstnance hotelů, penzionů, restaurací, majitele a provozovatele
ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří, informačních center, ale i zaměstnanců lázeňských
provozoven. 4 moduly
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, znalost německého jazyka podle
SERRJ - AJ1
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky


k a r l o va r s k ý k r a j

m a r i á nsk é l á zn ě



Program č. 3: Ruský jazyk v lázeňství
Cílová kvalifikace: Jazykové kompetence
Popis: Kurz je určen pro zaměstnance lázeňských domů, hotelů, penzionů, restaurací, pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení, pracovníky cestovních kanceláří a informačních center, kteří potřebují komunikovat s rusky mluvícími hosty. 6 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Hotelnictví; gastronomie; společné stravování; obchodník; kuchař; číšník
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
adresa: Husova 600, 362 21 Nejdek
kontakt: Petr Baumann, tel.: 353 825 353, bauman@sosnejdek.cz
www.sosnejdek.cz
Program č. 1: Zámečník (23-003-H)
Cílová kvalifikace: NSP 3 - Techničtí a odborní pracovníci, Zámečník (23-003-H)
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady. Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 11 modulů
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: 18 let, minimálně ukončené základní vzdělání, prokázání zdravotní způsobilosti
na základě preventivní lékařské prohlídky.
 Hodinová dotace: 385 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E)
Cílová kvalifikace: NSP 9. Výpomoc při přípravě pokrmů (kód: 65-005-E)
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady. Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 7 modulů.
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, věk 18 let, znalost českého jazyka. Prokázání zdravotní způsobilosti pro výkon dané profese na základě preventivní lékařské prohlídky,
platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Program č. 3: Referent administrativních činností
Cílová kvalifikace: NSP 4, Pracovník v administrativě
Popis: Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí získat, rozvíjet a prohlubovat své znalosti a
dovednosti z uvedených oblastí a pro zájemce vedené na úřadech práce či nezaměstnané osoby.
3 moduly
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené střední vzdělání, základy práce na PC, přístup k PC s
připojením na internet a aktivní antivirovou ochranou a programem minimálně MS Office 2003.
Kurz není určen pro osoby s poruchami vidění
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky

i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojírenské práce; stravovací a ubytovací služby; nástrojář; veřejnosprávní činnost; mechanik strojů a zařízení
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n e jd e k



Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
adresa: Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
kontakt: Ing. Jaroslav Vlček, tel.: 352 603 825, jaroslav.vlcek@isste.cz
www.isste.cz
Program č. 1: Elektrické instalace (26-008-E)
Cílová kvalifikace: NSP 3, Elektrické instalace (26-008-E) - montér elektrických rozvodových sítí
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. Absolventi mohou předepsanou zkoušku vykonat na naší škole, která je pro tuto dílčí kvalifikaci autorizovanou osobou. 5 modulů
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Zdravotní způsobilost k výkonu dané
profese, doložená lékařským potvrzením.
 Hodinová dotace: 255 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Elektrické rozvody (26-009-E)
Cílová kvalifikace: NSP 3. Elektrické rozvody (26-009-E) - montér elektrorozvodných sítí.
Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. Absolventi mohou předepsanou zkoušku vykonat na naší škole, která je pro tuto dílčí kvalifikaci autorizovanou osobou. 6 modulů
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Zdravotní způsobilost k výkonu dané
profese, doložená lékařským potvrzením.
 Hodinová dotace: 240 hodin prezenční výuky


k a r l o va r s k ý k r a j

sokolov



Program č. 3: Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)
Cílová kvalifikace: NSP 3. Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) - strojírenství a strojírenská
výroba
 Popis: Kurz je primárně určen pro pracovníky v oboru bez potřebného certifikátu a širokou veřejnost pohybující se na trhu práce, splňující vstupní předpoklady Cílem kurzu je připravit účastníka
na vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. Absolventi mohou předepsanou zkoušku vykonat na naší škole, která je pro tuto dílčí kvalifikaci autorizovanou osobou. 6 modulů
 Vede k NSK? Ano
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání. Zdravotní způsobilost k výkonu dané
profese, doložená lékařským potvrzením.
 Hodinová dotace: 250 hodin prezenční výuky


i

Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Strojní mechanik; obráběč kovů; mechanik opravář motorových vozidel; mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení; elektrikář; instalatér; montér suchých staveb; zedník;
dopravní prostředky; veřejnosprávní činnost; ekonomika a podnikání;
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Střední škola živnostenská Sokolov
adresa: Žákovská 7126, 356 01 Sokolov
kontakt: Mgr. Ilona Medunová, 352 622 756, medunova@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz
Program č. 1: Základy anglického jazyka
Cílová kvalifikace: NSP 4, Jazyková komunikace
Popis: Kurz je určen pro širokou veřejnost pohybující se na trhu práce. 5 povinných + 1 volitelný
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, jazykové znalosti nejsou požadovány.
Kurz není určen pro sluchově a zrakově postižené.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Program č. 2: Internet a informační média, digitální fotografie
Cílová kvalifikace: Seznámení se základními informačními médii a jejich využití
Popis: Kurz je určen pro širokou veřejnost pohybující se na trhu práce. 4 moduly
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání, základní znalost práce na PC, základní
vědomosti o fotografování a pořizování videa a základní znalost práce na PC.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky



Program č. 3: Finanční gramotnost
Cílová kvalifikace: Finanční gramotnost
Popis: Kurz je určen pro širokou veřejnost pohybující se na trhu práce. 5 modulů
 Vede k NSK? Ne
 Cílová skupina: Minimálně ukončené základní vzdělání.
 Hodinová dotace: 100 hodin prezenční výuky


Obory, v jejichž rámci je možné se školou komunikovat o přípravě a realizaci programů DV:
Ekonomika podnikání; informační služby; práce ve stravování; dřevařská výroba; cukrář; truhlář;
prodavač; aranžér; kadeřník; pekař; dřevařská a nábytkářská výroba; práce ve stravování; kosmetické služby

k a r l o va r s k ý k r a j

i

sokolov
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Poznámky:
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