Nabídka dalšího vzdělávání pro zaměstnavatele a veřejnost
Typ kurzu

Oborové zaměření

Název kurzu

Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je)

Odborný rekvalifikační

Strojírenství a
strojírenská výroba

Obsluha CNC obráběcích
strojů (23-026-H)

Odborný rekvalifikační

Zpracování dřeva a
výroba hudebních
nástrojů

Truhlář nábytkář (33-001-H)

Odborný rekvalifikační

Zpracování dřeva a
výroba hudebních
nástrojů

Obsluha strojů pro
zpracování materiálů ve
výrobě nábytku (33-017-H)

Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní
kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Kurz je zaměřen na další
rozvoj a rozšíření vzdělání pracovníků ve strojírenství v oboru
obrábění na CNC strojích, výuka je rozdělena do modulů:
technická a výrobní dokumentace, teorie obrábění, základy
programování a obsluhy CNC strojů, praktická příprava obsluhy
CNC stroje.
Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní
kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Kurz je zaměřen na přípravu
pracovníků pro dělnické povolání řemeslného charakteru s
důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování
dřeva. Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a
dovednosti pro zhotovování různých druhů truhlářských výrobků,
zejména výroby nábytku.
Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní
kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Náplň a zaměření kurzu:
manipulace s materiálem, polotovary a výrobky; seřizování a
údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů; obsluha
dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení; obrábění a spojování
materiálů ze dřeva, plastu apod.

Odborný rekvalifikační

Zpracování dřeva a
výroba hudebních
nástrojů

Dílenský montážník
nábytku (33-020-H)

Počet
hodin
215

201

150

Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní
100
kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Náplň a zaměření kurzu:
orientace v technických podkladech pro zhotovování
truhlářských výrobků; příprava materiálů a polotovarů pro
výrobu nábytkových dílců; obrábění dřevěných a plastových
materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a
broušením ručním nářadím; montáž a demontáž nábytku apod.

Nabídka dalšího vzdělávání pro zaměstnavatele a veřejnost
Odborný rekvalifikační

Osobní a provozní
služby

Kosmetické služby

Rekvalifikační vzdělávací program. Vzdělávání v kurzu směřuje k
tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich
schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence
potřebné pro kvalitní a samostatné poskytování kosmetických
služeb.
Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v
průběhu výuky rozvíjeny nejen
odborné kompetence z oblasti kosmetických služeb, ale i
dovednosti a znalosti potřebné
pro efektivní komunikaci, uspokojování zákaznických potřeb,
kreativitu a flexibilitu. Důraz
bude kladen také na samostatnost, výkonnost, řešení problémů
a plánování a organizování
práce.

300

Odborný rekvalifikační

Osobní a provozní
služby

Manikúra

190

Odborný rekvalifikační

Osobní a provozní
služby

Asistent kadeřníka

Rekvalifikační vzdělávací program. Kurz je určen pro ženy i muže
a je zakončen závěrečnou zjouškou. Zabezpěčuje získání
odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k
profesionálnímu vykonávání manikúry. V průběhu probíhá
teoretická příprava a praktická složka přípravy, která zahrnuje
nácvik praktických dovedností a profesionálnímu nácviku.
Absolvent může nalézt uplatnění v salonech poskytující odborné
manikérské služby prováděnénáročnými technologickými
postupy a v souladu s individuálními požadavky zákazníka,
módními trendy, zrdavotně hygienickými hledisky, estetickými
zásadami a novými vědeckými poznatky.
Rekvalifikační vzdělávací program. Náplň a zaměření kurzu:
zdravotně - hygienické zásady, mytí vlasů a masáž vlasové
pokožky, evidence skladu a přístrojů, kalkulace cen, organizace
práce.

40

Nabídka dalšího vzdělávání pro zaměstnavatele a veřejnost
Odborný rekvalifikační

Osobní a provozní
služby

Kadeřnické a holičské práce

Odborný - rozšiřující
/ prohlubující

Strojírenství a
strojírenská výroba

Odborný - rozšiřující
/ prohlubující

Strojírenství a
strojírenská výroba

Základy strojního obrábění
a NC programování,
obsluha CNC strojů
Základy programování CNC
strojů

Odborný - rozšiřující
/ prohlubující

Strojírenství a
strojírenská výroba

Měření a kontrola ve
strojírenství

Jazykový

Cizí jazyk

Kurz Německého jazyka

Rekvalifikační vzdělávací program. Účastník získá vědomosti o
technologických postupech a praktické dovednosti pro tvorbu
účesu, teoreticky a prakticky se seznámí s používanými přípravky
a osvojí si základní dovednosti potřebné pro poskytování
kadeřnických služeb. Náplň a zaměření kurzu: stříhání vlasů
klasickým, plastickým, tupým, mix nebo speciálním módním
střihem, tvarování vlasů vodovou ondulací, provádění chemické
preparece vlasů, odbarvování a tónování vlasů, melírování vlasů
odbarvováním a barvením.
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit obrábět na
klasickém soustruhu a frézce a naučit se i základům NC
programování a obsluze CNC strojů (obráběč kovů).
Kurz je určen pro pracovníky ve strojírenských oborech obrábění
na CNC strojích a pro zájemce, kteří chtějí proniknout do základů
programování CNC. Účastníci získají základní potřebné
dovednosti, znalosti, vědomosti a návyky pro tvorbu CNC
programů a práci s nimi. Účastníci budou zvládat tyto
kompetence: porozumění CNC programu, tvorba jednodušších
CNC programů na simulátoru.
Kurz je určen pro pracovníky ve strojírenských oborech obrábění
a montáž. Účastníci získají potřebné vědomosti, znalosti a
dovednosti při měření a kontrole strojních součástí a výrobků.

300

200

50

30

Kurz je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Náplň a zaměření 75
kurzu: odborná i běžná slovní zásoba, základní gramatické jevy,
komunikační situace, písemnosti v pracovně-právnickém vztahu,
orientace na německých webových stránkách.

Podmínkou realizace všech uvedených kurzů je minimální počet 6 přihlášených účastníků. Cena za osobu je závislá na počtu účastníků v kurzu.
Bližší informace: Ing. Pavel Richter, pavel.richter@soudom.cz, tel. 379 723 231-2

