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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  
 

Zvyšte si svoji kvalifikaci v rámci pilotáže 
projektu UNIV 2 KRAJE 

na SOŠE a SOU, Veselí nad Moravou – ZDARMA! 
 
Střední odborná škola ekonomická a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 je jednou 
ze středních škol v Jihomoravském kraji, které se zapojily do projektu proměny škol v centra 
celoživotního učení. Jeho cílem je vytvořit mj. s využitím evropských dotací síť středních 
odborných škol, které se budou vedle tradiční výuky cíleně věnovat i celoživotnímu 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace dospělých. Po úspěšné pilotáži vzdělávacích programů 
Základy strojního obrábění dřeva a Rozvoj odborných technických kompetencí 
ve strojírenství připravil tým odborníků z informatického oboru další vzdělávací program pod 
názvem 
 

Zvyšování  odborných kompetencí  v  oblast i  
informatiky  

 
Cílem programu je: 

 Seznámit účastníky se základními pojmy a principy práce osobního počítače 

 Zlepšit schopnost využití osobního počítače doma i v zaměstnání 

 Používat prakticky Internet a on-line komunikaci 

 Poskytnout účastníkům dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností 
v normalizované úpravě a osvojit si základní dovednosti při tvorbě firemních 
dokumentů, vypěstovat si kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné 
odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické a pravopisné 
správnosti při použití textového procesoru MS Word 2010 

 Využít funkce a vzorce MS Excelu 2010 k praktickým účelům a provádět komplexní 
výpočty, využívat datové, finanční či statistické funkce, provádět analýzu dat pomocí 
kontingenčních tabulek a grafů. 

 Připravit prezentaci v MS PowerPointu 2010 a na Internetu. 

 Nabídnout posluchačům návod, jak zpracovat digitální fotografii a jak upravovat 
fotografie v Zoner Photo Studiu, 

 Jak prezentovat fotografie, vytvářet html alba, publikovat je na webu 
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Možnosti pracovního uplatnění absolventa 

Absolvent programu dalšího vzdělávání se uplatní na trhu práce především ve skupině 
povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských 
a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizacích 
v oblastech souvisejících s využíváním výpočetní techniky.  

Program přinese absolventům novou specializaci a tím i lepší uplatnitelnost na trhu práce a 
je určen pro širokou veřejnost. 

V rámci projektu můžeme realizovat 2 tzv. pilotáže neboli ověření vytvořeného vzdělávacího 
programu.   

Pilotní ověřování č.1 bude probíhat v termínu 18. 4. - 27. 6. 2012, vždy ve středu a pátek 
v odpoledních hodinách (14:00-18:00), pilotní ověřování č.2 proběhne v termínu                    
2. 5. – 4.7. 2012 rovněž ve středu a pátek od 14 do 18 hodin. Výjimkou je několik málo sobot 
v červnu od 8 do 12 hodin.  

Zájemci z řad zaměstnanců mohou do kurzu přijít i o něco později než ve 14 hodin, učivo jim 
bude dodatečně vysvětleno. 

Rozsah teoretické i praktické výuky je celkem 100 hodin a absolventi obdrží osvědčení 
o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.  

Pilotní ověřování programu je pro účastníky díky evropským dotacím zdarma. 

Přihlášky do pilotáže zasílejte nejpozději do 13. dubna 2012. Program je omezen kapacitou 
10 uchazečů na každou pilotáž, celkem tedy 20 účastníků, proto budou zájemci do kurzu 
zařazeni dle pořadí, v jakém zašlou své kontaktní údaje na  e-mailovou adresu 
oa@oaveseli.cz.  
Prosím, uveďte Vaše jméno, příjmení, datum narození,  kontakt (nejlépe e-mailový) a také 
číslo pilotáže, do které chcete být zařazeni. 

 
Bližší informace na www.oaveseli.cz v sekci Projekty ESF nebo na tel. 518 322 249. 
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