KATALOG CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Kurzy, vzdělávací programy a profesní kvalifikace se otevírají v případě naplnění kapacity
skupiny, a to v počtu minimálně 5 osob.

Profesní kvalifikace
Kurzy

Služby

MOTTO

VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU!

VZDĚLÁNÍ JE SCHOPNOST POROZUMĚT DRUHÝM.

Vážení přátelé,
žijeme v neustále se měnící společnosti a plně si uvědomujeme důležitost systematického
vzdělávání. Vzdělávání je celoživotním procesem získávání teoretických vědomostí a praktických
dovedností. Od roku 2013 pro tyto účely využíváme nově vybudované prostory vzdělávacího
střediska, vybavené nejmodernějšími informačními technologiemi. V oblasti vzdělávání působíme
více než 25 let.

Zajišťujeme profesní rozvoj, rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků firem i jednotlivců.
Nabízíme služby v oblasti vzdělávání dospělých, vykonání zkoušek profesních kvalifikací.
Připravujeme semináře, školení a rekvalifikační kurzy. Nabízíme také poradenské služby.
Spolupracujeme s odbornými lektory, poradci a pedagogickými pracovníky.
Nabídka kurzů je orientována do oblasti ekonomické, právní, sociální, cestovního ruchu, počítačové,
a jazykové. Realizujeme také kurzy na osobnostní rozvoj a kurzy podle vlastních potřeb a požadavků
firmy.
V současné době jsme autorizovanou osobou pro následné profesní kvalifikace: Asistent/ka,
sekretář/ka, Personalista/tka, Sportovní masáž, Fotoreportér, Skladník, Evidence zásob zboží
a materiálu, Pokladní, Manažer prodeje, Strážný, Detektiv koncipient, Ubytování v soukromí,
Průvodce cestovního ruchu, Správce OS pro malé a střední firmy, Správce sítí pro malé a střední
organizace, Technik PC a periferií, Návrhář software, Vedoucí zájezdu, Pracovník turistického
informačního centra, Práce v ubytovacím zařízení, Práce v ubytovacím zařízení - pokojská.
Zajišťujeme také přípravné kurzy uvedených profesních kvalifikací.
V průběhu celého roku realizujeme jednodenní školení a semináře, které reagují na změny zákonů
a předpisů a jsou zaměřené na personalistiku, mzdy, daně, účetnictví, právo, organizaci
a administrativu aj.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na společné setkání při vzdělávacích akcích naší
společnosti.
Mgr. Petr Flajšar
ředitel školy a jednatel
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NABÍDKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ A ZKOUŠEK PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

(Dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Nováková, Bc. Václava Négyesi, DiS., tel: 581 602 430
 E-mail: jana.novakova@strediskovzdelavani.cz, vaclava.negyesi@strediskovzdelavani.cz
 www.strediskovzdelavani.cz

1.1

62-008-M - ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA

Cíle kurzu

Anotace
Základní cena

 Absolvent/ka získá ucelenou představu o tom, jak efektivně plnit své úkoly.
Naučí se:
- jasně, stručně a srozumitelně komunikovat,
- věcně, přesně, zdvořile a bez časových ztrát komunikovat po telefonu,
- prezentovat a reprezentovat svoji firmu,
- psát dopisy a e-maily podle současné normy, jasně, stručně a srozumitelně,
- lépe organizovat svoji práci a převzít část úkolů svého nadřízeného.
 Seznámení frekventanta kurzu s danou problematikou a příprava k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.
 Vedení administrativy, uplatňování firemních procesů, komunikační dovednosti, zásady
společenského chování a vystupování, legislativní pravidla pro zacházení s osobními
a důvěrnými údaji.
 Přípravný kurz 4.000,- Kč (80 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti – dle zákona č. 179/2006 Sb.
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.




Výstup

Základní cena

Skládá se z písemné a ústní/praktické části.
Probíhá před dvoučlennou odbornou autorizovanou komisí MPSV ČR.
Číslo autorizace 2012/87383-43.
Podrobné informace na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-479Asistentka_sekretarka.

Osvědčení profesní kvalifikace ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA 62-008-M.
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.2

62-007-N - PERSONALISTA/TKA

Cíle kurzu

Anotace

Základní cena

 Absolvent přípravného kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost
personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti (vedení
personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd,
zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní
schopností…), tak další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty, týkající se
komunikačních a organizačních dovedností, umí připravit a následně zpracovat
personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení
stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat
systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se (ve spolupráci s dalšími
vedoucími složkami firmy) na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či
replacement) v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice.
Je proškolen v BOZP a PO.
 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.
 Pracovně-právní a příslušná legislativa, prohloubení znalostí ve využívání výpočetní
techniky, tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti, vedení
agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě, organizování vzdělávání
zaměstnanců, zajišťování náborových akcí, tvorba a používání systémů hodnocení
a odměňování zaměstnanců, organizování kolektivního vyjednávání.
 Přípravný kurz 7.000,- Kč (120 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 5.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné a ústní/praktické části.
 Probíhá před dvoučlennou odbornou autorizovanou komisí MPSV ČR.
 Číslo autorizace 2012/87383-43.

Osvědčení profesní kvalifikace PERSONALISTA 62-007-N.
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.3

69-037-M

Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

SPORTOVNÍ MASÁŽ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti pro povolání masér.
 Navázání kontaktu s klientem, stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu
klienta, vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž,
pohotovostní masáž, aplikace masážních přípravků při masáži klientů, objednávání
přípravků, pomůcek a přístrojů pro masérské provozovny u dodavatelů, dodržování
zdravotně-hygienických předpisů, skladování a používání masérských přípravků,
pomůcek a přístrojů.
 Přípravný kurz 8.700,- Kč (150 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné, ústní a praktické části.
 Probíhá před dvoučlennou odbornou autorizovanou komisí MŠMT ČR.
 Číslo autorizace MŠMT-46793/2012-212.

Osvědčení profesní kvalifikace SPORTOVNÍ MASÁŽ 69-037-M.
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.4

34-024-H

Cíle kurzu

Anotace

Základní cena

FOTOREPORTÉR

 Kurz slouží jako příprava ke složení profesní kvalifikace fotoreportér. Absolvent kurzu se
orientuje v druzích fotografických přístrojů a videokamer, zvolí vhodný objektiv a dalšího
příslušenství při fotografování, určí vhodné osvětlení při fotografování. Správně použije
kompozici snímku a volba stanoviště záběru. Absolvent zná vedení povinné
dokumentace a pravidla komunikace při styku s klienty a zákazníky.
 Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer, volba adekvátního druhu
technik pro reportážní fotografii.
 Volba vhodného objektivu a dalšího příslušenství.
 Volba vhodného osvětlení při fotografování, znalost rozdílů přirozeného a umělého
světla a práce se světlem v exteriéru a interiéru.
 Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru.
 Vedení povinné dokumentace.
 Komunikace při styku s klienty a zákazníky.
 Přípravný kurz 4.000,- Kč (60 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z ústní a praktické části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MŠMT ČR.
 Číslo autorizace MŠMT-46793/2012-212.

Osvědčení profesní kvalifikace FOTOREPORTÉR 34-024-H.
 Zkouška bez přípravy 5.800,- Kč včetně DPH.
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1.5

66-002-H

Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

SKLADNÍK

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.

 Posuzování kvality zboží.
 Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle
předpokládaného prodeje.
 Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce.
 Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží
zákazníkovi.
 Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně
provozní jednotce.
 Orientace v příslušné oborové legislativě.
 Přípravný kurz 5.800,- Kč (100 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z ústní a praktické části.
 Probíhá před dvoučlennou odbornou autorizovanou komisí MPO ČR.
 Číslo autorizace 48415/12/31300/1470.

Osvědčení profesní kvalifikace SKLADNÍK 66-002-H.
 Zkouška bez přípravy 4.600,- Kč včetně DPH.
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1.6

66-006-H

Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.
 Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží.
 Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledu
o zásobách.
 Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka prodávaného sortimentu,
včetně poskytování informací odběratelům.
 Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, příjemce a při reklamaci, vyřizování
reklamací v souladu s platnou legislativou.
 Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu.
 Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do kladu na základě
předpokládaného odbytu.
 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb, provádění hygienicko-sanační činnosti
v souladu s dodržováním předpisů.
 Přípravný kurz 5.800,- Kč (100 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z ústní a praktické části.
 Probíhá před dvoučlennou odbornou autorizovanou komisí MPO ČR.
 Číslo autorizace 48414/12/31300/1469.

Osvědčení profesní kvalifikace EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU 66-006-H.
 Zkouška bez přípravy 4.600,- Kč včetně DPH.

10

1.7

66-001-H

Cíle kurzu
Anotace

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.










Základní cena

POKLADNÍ

Kontrola cen na pokladně.
Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb.
Propočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách.
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb zboží za služby od zákazníků v obchodně
provozní jednotce.
Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně
provozní jednotky.
Obsluha pokladny a pokladních systémů.
Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně.
Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu
s platnou legislativou.
Inventarizace zásob.

 Přípravný kurz 2.900,- Kč (50 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výstup

Základní cena

 Praktická zkouška probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MPO ČR.
 Číslo autorizace 17474/13/31300/426.
Osvědčení profesní kvalifikace POKLADNÍ 66-001-H

 Zkouška bez přípravy 4.000,- Kč včetně DPH.
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1.8

66-004-H

Cíle kurzu
Anotace

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilost.












Základní cena

MANAŽER PRODEJE

Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů.
Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb.
Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách.
Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle
předpokládaného prodeje.
Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně
provozní jednotce.
Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce.
Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou.
Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží
zákazníkovi.
Přijímání hotovost. i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků.
Příprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních.
Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu
s platnou legislativou.

 Přípravný kurz 7.000,- Kč (120 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z ústní a praktické zkoušky před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí
MPO ČR.
 Číslo autorizace 17472/13/31300/425.

Osvědčení profesní kvalifikace MANAŽER PRODEJE 66-004-H
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.9

68-008-E

Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

STRÁŽNÝ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.
 Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních
systémů, uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému,
zejména s Policií ČR a vymezenými osobami, aplikování právních základů bezpečnostní
činnosti, kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách, kontrolní činnost ve střežených
objektech, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích, provádění jednoduchých
úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
používání věcných bezpečnostních prostředků, vedení dokumentace o ostraze, kontrolách
a poskytnutých službách.
 Přípravný kurz 2.200,- Kč (35 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 2.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné a ústní/praktické části.
 Probíhá před tříčlennou odbornou autorizovanou komisí MV ČR.
 Číslo autorizace MV-4380-4/VO-2010.

Osvědčení profesní kvalifikace STRÁŽNÝ 68-008-E
 Zkouška bez přípravy 1.800,- Kč včetně DPH.
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1.10 68-009-M
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

DETEKTIV KONCIPIENT

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání zkoušky
odborné způsobilosti.







Jednotlivá právní odvětví pro výkon činnosti.
Detektiv koncipient.
Základy kriminalistiky.
Odborné činnosti pracovníků soukromé detektivní služby.
Teoretický i praktický rozbor modelových situací.
Kurz vedou odborní lektoři s dlouholetou pedagogickou činností, řídící činnosti
v bezpečnostních agenturách a služby ve státní správě.

 Přípravný kurz 2.800,- Kč (35 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a potvrzení o zdravotní
způsobilosti.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné a ústní/praktické části.
 Probíhá před tříčlennou odbornou autorizovanou komisí MV ČR,
číslo autorizace MV-4380-10/OBVV/VO-2010.

Osvědčení profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT 68-009-M
 Zkouška bez přípravy 4.600,- Kč včetně DPH.
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1.11 65-016-H
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.
 Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení, inkasování plateb od hostů, poskytování
služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení, používání běžných pomůcek
a čistících prostředků při úklidu, obsluha stojů a zařízení používaných při úklidu, úklid,
orientace v možnostech podnikání ve službách, vyhotovování podnikových písemností ,
nabídka a prodej služeb, zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO, provádění hygienickosanační činnosti.
 Přípravný kurz 2.300,- Kč (25 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné, ústní a praktické části.
 Probíhá před odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 2110/2013-94.

Osvědčení profesní kvalifikace UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 65-016-H.
 Zkouška bez přípravy 4.600,- Kč včetně DPH.
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1.12 65-021-N
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.
 Historie a dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, technika cestovního ruchu.
 Právní a politické systémy, životní prostřední, příprava průvodce, komunikace v cizím
jazyce.
 Přípravný kurz 5.800,- Kč (80 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 5.
Uchazeči musí mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 Skládá se z písemné, praktické, ústní a jazykové části.
 Probíhá před odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 35013/2009-94.

Výstup

Základní cena

Osvědčení profesní kvalifikace PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 65-021-N
 Zkouška bez přípravy 6.000,- Kč včetně DPH.
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1.13 18-001-M
Cíle kurzu

Anotace

Základní cena

SPRÁVCE OS PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

 Kurz slouží jako příprava ke složení profesní kvalifikace správce sítě pro malé a střední
organizace. Absolvent kurzu se naučí vytvářet struktury přepínaných a směrovaných sítí,
vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí. Navrhne a implementuje bezpečnost
datových sítí, jejich uvedení do provozu, nastavení jejich parametrů. Zvládne
monitorování provozu počítačových sítí, detekování chyb a snížení průchodnosti sítí.










Analýza a návrh hardware a software pro použití malé organizaci.
Instalace operačního systému a jeho konfigurace.
Konfigurace síťových připojení.
Instalace periférií a jejich konfigurace.
Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu.
Zabezpečení dat před zneužitím.
Ochrana dat před zničením.
Základy programování skriptů a dávek.
Instalace a správa klientského serveru.

 Přípravný kurz 8.100,- Kč (120 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup
Základní cena

 Skládá se z písemní, ústní a praktické části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MPO ČR.
 Číslo autorizace 44360/11/03700/1287.

Osvědčení profesní kvalifikace SPRÁVCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ
ORGANIZACE 18-001-M.

 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.14 26-002-M SPRÁVCE SÍTÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACE
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.






Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí.
Vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí.
Vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí.
Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí.
Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů.

 Přípravný kurz 8.100,- Kč (120 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z písemné a praktické části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MPO ČR.
 Číslo autorizace 45751/13/31300/1212.

Osvědčení profesní kvalifikace SPRÁVCE SÍTÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACE 26-002-M.
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.15 26-023-H
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

TECHNIK PC A PERIFÉRIÍ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti






Instalace a konfigurace komponent a periferií PC.
Instalace a konfigurace operačního systému PC.
Instalace a konfigurace malé sítě a připojení PC k síti.
Instalace a konfigurace zabezpečení PC a ochrany dat.
Odstraňování poruch, údržba komponent a periferií PC.

 Přípravný kurz 2.800,- Kč (40 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup
Základní cena

 Skládá se z písemné a ústní obhajoby.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MV ČR.
 Číslo autorizace MV-133993-6/OBVV/VO-2013.

Osvědčení profesní kvalifikace TECHNIK PC A PERIFÉRIÍ 26-023-H.
 Zkouška bez přípravy 5.800,- Kč včetně DPH.
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1.16 18-002-N
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

NÁVRHÁŘ SOFTWARE

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.








Algoritmizace úlohy.
Návrh databází.
Tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML.
Principy programování.
Optimalizace výkonnosti software.
Zajištění bezpečnosti software.
Použití SQL.

 Přípravný kurz 8.100,- Kč (120 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 5.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup
Základní cena

 Skládá se z písemné a ústní obhajoby.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MV ČR.
 Číslo autorizace MV-133975-6/OBVV/VO-2013.

Osvědčení profesní kvalifikace NÁVRHÁŘ SOFTWARE 18-002-N.
 Zkouška bez přípravy 7.000,- Kč včetně DPH.
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1.17 65-030-M
Cíle kurzu
Anotace

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.










Základní cena

VEDOUCÍ ZÁJEZDU




Aplikace znalostí světových dějin a kultury v cestovním ruchu (CR).
Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k CR.
Vedení skupiny.
Zajišťování služeb CR.
Uplatňování profesního jednání a komunikace.
Uplatňování právních a ekonomických aspektů v CR.
Zajišťování služeb souvisejících s pořádanou akcí včetně poskytování individuální pomoci
jednotlivým klientům.
Kontrola dodržování smluvních podmínek při poskytování služeb smluvními partnery
(kvalita ubytování, stravování, dodržování itineráře cesty apod.).
Zajišťování a zpracovávání informací týkajících se připravovaných akcí (doprovodu
zájezdových skupin).
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v CR.
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v CR.

 Přípravný kurz 2.800,- Kč (30 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup
Základní cena

 Skládá se z písemné, praktické, ústní a jazykové části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 36370/2013-94.

Osvědčení profesní kvalifikace VEDOUCÍ ZÁJEZDU 65-030-M.
 Zkouška bez přípravy 4.000,- Kč včetně DPH.
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1.18 65-027-M PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
Cíle kurzu
Anotace

Základní cena

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.


















Poskytování informačních služeb.
Prodej suvenýrů, informačních a doplňkových materiálů.
Komunikace s klienty turistického informačního centra.
Vyřizování korespondence.
Prezentování a propagace místa.
Aplikace znalostí historie a dějin kultury v ČR ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Využívání znalostí zeměpisu CR v ČR.
Aplikace znalostí o životním prostředí ve vztahu k CR.
Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v CR v ČR.
Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb.
Vedení skupiny.
Provádění výkladu.
Zohledňování osob se spec. potřebami při výkonu práce v CR.
Orientace v technikách služeb CR a jejich využití v praxi.
Uplatňování profesního jednání a komunikace.
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v CR.
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v CR.

 Přípravný kurz 4.000,- Kč (40 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup
Základní cena

 Skládá se z písemné, praktické, ústní a jazykové části.
 Probíhá před odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 36370/2013-94.

Osvědčení profesní kvalifikace PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
65-027-M.
 Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.
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1.19 65-014-E
Cíle kurzu
Anotace
Základní cena

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.
 Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO, práce spojené s provozem poskytování služeb
hostům.
 Přípravný kurz 2.200,- Kč (25 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

 Skládá se z praktické a ústní části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 20081/2015.

Výstup

Základní cena

Osvědčení profesní kvalifikace PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 65-014-E.
 Zkouška bez přípravy 3.400,- Kč včetně DPH.
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1.20 65-015-E
Cíle kurzu
Anotace
Základní cena

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ - POKOJSKÁ

 Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho k vykonání
zkoušky odborné způsobilosti.
 Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO, úklidové pomůcky a prostředky, obsluha strojů
a zařízení pro úklid, úklid v ubytovacím zařízení a hygienicko-sanitační činnost.
 Přípravný kurz 2.200,- Kč (25 hod.) včetně DPH.

Zkouška odborné způsobilosti
Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.
Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup

Základní cena

 Skládá se z praktické a ústní části.
 Probíhá před jednočlennou odbornou autorizovanou komisí MMR ČR.
 Číslo autorizace 20081/2015.

Osvědčení profesní kvalifikace PRÁCE V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – POKOJSKÁ 65-015-E.
 Zkouška bez přípravy 3.400,- Kč včetně DPH.
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2

KURZY / VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 Kontaktní osoba: Ing. Jana Nováková, Bc. Václava Négyesi, DiS., tel: 581 602 430
 E-mail: jana.novakova@strediskovzdelavani.cz, vaclava.negyesi@strediskovzdelavani.cz
 www.strediskovzdelavani.cz

EKONOMICKÉ
2.1

ÚČETNICTVÍ I

Cíle kurzu

 Absolvent získá znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických
oborech (přehled v oblasti finančního účetnictví, dovednost účtovat). Získá informace
k legislativní úpravě účetnictví, dovede zaúčtovat jednotlivé účetní případy na příslušné
účtové třídy a je schopen vytvořit účetní závěrku a účetní uzávěrku.

Hodinová dotace
 150 hodin
Cena
 12.000,- Kč včetně DPH

2.2

ÚČETNICTVÍ II

Cíle kurzu

 Absolvent se naučí vést daňovou evidenci a vytvoří účetní uzávěrku. Dovede se
orientovat v právních předpisech k daňové evidenci.

Hodinová dotace
 50 hodin
Cena

 4.000,- Kč včetně DPH
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2.3

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Cíle kurzu

 Absolvent se bude orientovat ve všech oblastech vymezených problematikou mzdového
účetnictví, mimo jiné i v problematice exekuce a jiných srážek ze mzdy, získá informace
k daňové reformě, pozná úskalí zákoníku práce.

Hodinová dotace
 80 hodin
Cena

2.4

 8.000,- Kč včetně DPH

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Cíle kurzu

 Absolvent kurzu zvýší své sociální kompetence v oblasti poznání a adekvátního jednání
s různými typy lidí. Osvojí si prezentační, rétorické a komunikační dovednosti. Získá
přehled v pracovněprávní oblasti, bude schopen orientovat se na trhu práce. Naučí se
psát životopis, připravit se na pohovor, efektivněji se prezentovat u potenciálního
zaměstnavatele. Získá dovednosti vedoucí k lepší organizaci pracovní činnosti a řízení
času. Osvojí si techniky administrativní činnosti (práce s dokumenty, evidence spisů,
zakládání personální písemnosti, písemnosti související s řízením podniku.

Hodinová dotace
 120 hodin
Cena

 10.000,- Kč včetně DPH

26

PRÁVNÍ
2.5

PRÁVNÍ A MANAŽERSKÉ MINIMUM

Cíle kurzu

 Schopnost pracovat s vybranými právními předpisy, prakticky aplikovat poznatky
z práva, ekonomiky, marketingu a managementu při řešení ekonomických problémů,
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností
a schopností je ovlivňovat.
 Zodpovědně přistupovat k vlastním zaměstnancům (dodržování zákoníku práce,
hygienické předpisy, rovné příležitosti), životnímu prostředí (např. recyklace, šetření
zdroji) a také sociální zodpovědnosti (např. charitativní činnost).
 Podpora a motivace práce v týmu, spolupráce při týmovém řešení daného problému.

Hodinová dotace
 120 hodin
Cena
 10.000,- Kč včetně DPH

2.6

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I.

Cíle kurzu

 Naučit se rozumět základním právním pojmům a institutům z oblasti teorie práva
a obchodního práva, umět je správně vyložit a aplikovat na konkrétních příkladech
v reálném životě.

Hodinová dotace
 25 hodin
Cena
 2.200,- Kč včetně DPH

2.7

PRÁVO V PODNIKÁNÍ II.

Cíle kurzu

 Naučit se rozumět základním právním pojmům a institutům z oblasti občanského práva
hmotného, správního a pracovního práva, umět je správně vyložit a aplikovat na
konkrétních příkladech v reálném životě.

Hodinová dotace:
 25 hodin
Cena
 2.200,- Kč včetně DPH
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2.8

PŘESTUPKY

Cíle kurzu

 Seznámit zájemce moderní formou s problematikou příslušného zákona a s jednotlivými
typy přestupků.

Hodinová dotace
 60 hodin
Cena
 3.500,- Kč včetně DPH
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CESTOVNÍ RUCH
2.9

ETIKETA V CESTOVNÍM RUCHU

Cíle kurzu

 Seznámit se základními pravidly dané problematiky a proniknout do ustálených pravidel
chování.
Hodinová dotace
 20 hodin
Cena:
 1.100,- Kč včetně DPH

2.10 CESTOVNÍ RUCH A DESTINAČNÍ MANAGEMENT
Cíle kurzu

 Připravit zájemce na práci v oblasti cestovního ruchu.

Hodinová dotace:
 30 hodin
Cena:
 1.700,- Kč včetně DPH
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JAZYKOVÉ
2.11 JAZYKOVÉ KURZY
Přípravný kurz k vykonání zkoušek Cambridge English
Hodinová dotace: 64 hodin
Cena:

5.000,- Kč včetně DPH

Kurz je určen pro zájemce o zkoušky Cambridge English, kterou naše škola organizuje jako přípravné centrum
této britské instituce. Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností (konverzace, čtení, psaní
a poslech), rozšíření slovní zásoby a upevňování znalostí anglického gramatického plánu. Součástí kurzu je
také vykonání tzv. mock testu, pomocí kterého si kandidáti zvolní odpovídající úroveň zkoušky (KET, PET, FCE,
CAE, CPE).
Kurz anglické obchodní korespondence
Hodinová dotace: 32 hodin
Cena:

2.800,- Kč včetně DPH

Kurz je zaměřen na písemný projev. Účastníci se během studia seznámí s pravidly anglické obchodní
korespondence, naučí se potřebnou frazeologii a standardní úpravu anglického obchodního dopisu. Kurz je
vhodný především pro administrativní pracovníky, sekretářky, tajemníky apod.
Kurz je možné studovat také distančně prostřednictvím webové platformy Moodle!
Kurzy cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ)
Hodinová dotace: 120 hodin
Cena:

10.000,- Kč včetně DPH

Klasické jazykové kurzy nabízíme v jazyce anglickém, německém, francouzském a ruském. Rozsah a výběr
tematického zaměření kurzu na základě individuální dohody s klientem (účastníky kurzu).
Kurz anglického jazyka je možné zakončit vykonáním cambridgeské zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, CPE).
Poplatek za zkoušku není v ceně kurzu.
30

Angličtina pro zvláštní účely

Hodinová dotace: individuální
Cena:

90,- Kč/lekce včetně DPH

Speciální kurz šitý na míru pro jednotlivce i skupiny. Možná zaměření: vojenství, složky integrovaného
záchranného systému, cestovní ruch, obchod a služby, lékařství a další.
Termíny zahájení kurzů je možno stanovit kdykoliv za předpokladu minimálního počtu frekventantů.
Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

CZECH FOR FOREIGNERS / ČEŠTINA PRO CIZINCE
Target Group/Cílová skupina

 A course designed for non-native Czech speakers who wish to improve their
communication skills in Czech.
 Kurz je určen pro cizince, kteří se chtějí naučit komunikovat v češtině.

Course Outline / Anotace

 Czech language for foreigners focuses on the basics of Czech language and common
conversational topics.
 Výuka českého jazyka pro cizince se zaměřuje na základy českého jazyka a běžná
konverzační témata.
 Content of lesson depends on students knowledge:
- beginners
- elementary
- intermediate
 Náplň výuky je dle jazykové úrovně studentů (začátečník, mírně pokročilý, středně
pokročilý).

Course Length and Price / Hodinová dotace a cena

 Price includes 1 lesson (90 minutes) per week and refreshments dutring the course.
 Cena zahrnuje výuku 1x týdně 90 minut
 1 lekce á 220,- CZK /220,- Kč včetně DPH
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POČÍTAČOVÉ
2.12 ZÁKLADY OBSLUHY PC
Cíle kurzu

 Kurz je určen pro úplné začátečníky v práci s osobním počítačem. Absolvent kurzu
se naučí ovládat počítač s operačním systémem Windows, provádět jeho základní
údržbu a instalovat a nastavovat běžné uživatelské aplikace. Dále bude seznámen
se základy textového editoru a práce na internetu včetně správy elektronické
pošty.
 Kurz je možné zakončit testy ECDL a získat certifikát START

Hodinová dotace:
 40 hodin
Cena
 3.000,- Kč včetně DPH

2.13 TEXTOVÝ EDITOR (MS WORD)
Cíle kurzu

 Cílem kurzu je seznámit uživatele s aplikací Microsoft Word a naučit je vytvářet,
formátovat a organizovat dokumenty včetně přípravy pro tisk, kontroly pravopisu
a dalších běžně používaných nástrojů textového editoru.

Hodinová dotace
 20 hodin
Cena
 1.750,- Kč včetně DPH

2.14 TEXTOVÝ EDITOR (MS WORD) – pokročilé techniky
Cíle kurzu

 Kurz je určen pro uživatele se základními znalostmi textového editoru. Absolvent kurzu bude
schopen využívat pokročilé techniky pro tvorbu strukturovaných dokumentů jako např. práci
se styly, na základě kterých lze hromadně formátovat nebo generovat obsahy. Mezi další
dovednosti, které uživatel získá, bude použití revizí, porovnávání verzí dokumentů, práce
s hromadnou korespondencí, generování seznamů obrázků, rejstříků a citací a mnoho
dalších užitečných technik.

Hodinová dotace
 16 hodin
Cena
 1.600,- Kč včetně DPH
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2.15 TABULKOVÝ KALKULÁTOR (MS EXCEL)
Cíle kurzu

 Cílem kurzu je seznámit uživatele s aplikací Microsoft Excel a naučit je vytvářet,
formátovat a připravit pro tisk tabulky včetně použití jednoduchých výpočtů za
pomocí vzorců a funkcí a prezentaci dat pomocí grafů.

Hodinová dotace
 20 hodin
Cena
 1.750,- Kč včetně DPH

2.16 TABULKOVÝ KALKULÁTOR (MS EXCEL) – pokročilé techniky
Cíle kurzu

 Kurz je určen pro uživatele se základními znalostmi tabulkového kalkulátoru.
Cílem kurzu je naučit uživatele využívat pokročilé techniky zpracování dat, mezi
které patří statistické a databázové funkce, propojení dat z více tabulek,
kontingenční tabulky a grafy, využívání maker a mnoho dalších nástrojů.

Hodinová dotace
 16 hodin
Cena
 1.600,- Kč včetně DPH

2.17 PREZENTACE (MS POWERPOINT)
Cíle kurzu

 Cílem kurzu je naučit uživatele vytvářet prezentace s pomocí hotových šablon
včetně jejich úprav. Absolvent kurzu bude schopný napsat texty, vložit grafiku
a nastavit animace, videa a zvuky. Využije možnosti pro promítání jen určitých
částí prezentace, kreslení do prezentace během přednášky nebo nachystá
interaktivní průchody prezentací.

Hodinová dotace
 16 hodin
Cena
 1.600,- Kč včetně DPH
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2.18 DATABÁZE (jazyk SQL v prostředí MySQL)
Cíle kurzu

 Cílem kurzu je seznámit uživatele s principy návrhu relačních databází a syntaxí
jazyka SQL. Absolventi kurzu získají ucelený přehled o syntaxi jazyka SQL a osvojí
si dovednosti s jeho použitím na reálných příkladech.

Hodinová dotace
 20 hodin
Cena

 1.750,- Kč včetně DPH

2.19 ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A PRÁCE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM
Cíle kurzu

 Kurz je určen pro začátečníky v práci s grafickými programy a s digitálním fotoaparátem.
Absolvent kurzu se naučí pracovat s grafickými programy pro rastrovou a vektorovou
grafiku, ovládá a správně používá digitální fotoaparát. Seznámí se s běžnými grafickými
formáty a naučí se s nimi pracovat a správně je používat.

Hodinová dotace
 20 hodin
Cena
 1.750,- Kč včetně DPH
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

2.20 SEBEPREZENTACE U PRACOVNÍCH POHOVORŮ
Cíle kurzu

 Uvědomění si silných stránek osobnosti, posílení sebedůvěry a získání dovedností tzv.
„prvního dojmu“ při výběrovém řízení.

Hodinová dotace

Cena


8 hodin (2 odpolední workshopy)

1.100,- Kč včetně DPH (dle počtu účastníků)

2.21 ZVLÁDNUTÍ KONFLIKTŮ
Cíle kurzu

 Naučit účastníky, jak správně jednat v konfliktních situacích a nenechat se svést
k agresivitě nebo pasivitě.

Hodinová dotace
 7 hodin
Cena
 1.100,- Kč včetně DPH

2.22 OSOBNÍ PREZENTACE
Cíle kurzu

 Zvýšit úroveň prezentačních dovedností a posílit sebedůvěru účastníků.

Hodinová dotace
 7 hodin
Cena:
 1.100,- Kč včetně DPH

2.23 PROBLEMATIKA PÉČE O JEDINCE S PORUCHAMI LMD, ADHD
Cíle kurzu:

 Seznámit se správným postupem při výchově jedinců s těmito poruchami a tak zmírnit
nebo až omezit projevy LMD a ADHD na minimum.
 Podat základní informace k výchově jedince s těmito poruchami.

Hodinová dotace:
 8 hodin
Cena:
 1.000,- Kč včetně DPH
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OSTATNÍ

2.24 PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
Cíle kurzu

 Cílem vzdělávacího kurzu je zisk teoretických vědomostí a znalostí za účelem splnění
zkoušek k získání zbrojního průkazu.

Hodinová dotace
 25 hodin
Cena

 2.800,- Kč včetně DPH

2.25 PRVNÍ POMOC A NEODKLADNÁ RESUSCITACE
Cíle kurzu:

 Seznámit se základními principy zdravovědy, vysvětlit a procvičit základní způsoby
poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace v praktických životních situacích.

Hodinová dotace:
 8 hodin ( 2 odpolední workshopy)
Cena:
 1.350,-Kč včetně DPH
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3 PRO FIRMY
3.1 Zakázkové kurzy a školení (kurzy a školení „šité na míru“)
Nechejte si pro svou firmu vytvořit kurz či seminář dle Vašich potřeb.
Co nabízejí zakázkové a firemní kurzy:

Zakázkové kurzy jsou ideální variantou v situacích, při kterých je potřeba přizpůsobit obsah a výsledky školení
nárokům pracovních týmů nebo zavedenému firemnímu systému vzdělávání.
Zaměření semináře dle konkrétních potřeb klienta:

Velkou výhodou seminářů je, že se připravují pro jednotlivé klienty na míru. Jejich obsah je tak možné
přizpůsobit specifickým potřebám klienta.
Výhody seminářů šitých na míru:

 Data konání seminářů jsou flexibilní, záleží na Vašich požadavcích.
 Obsah seminářů lze přizpůsobit potřebám Vaší společnosti.

Kdy je vhodné se rozhodnout pro zakázkový kurz

 Pokud potřebujete realizovat ucelený vzdělávací program nebo jednorázové vzdělávání

zpravidla pro 5 nebo více zaměstnanců.

 Pokud chcete využít individuální přístup při přípravě a realizaci vzdělávacího programu plně
respektujícího aktuální potřeby a požadavky firmy.
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4 SLUŽBY
4.1 Autoškola






Pro širokou veřejnost i žáky naší školy.
Zkušení instruktoři, kteří provádějí výcvik řidičů.
Naší snahou je vytvořit žadatelům o řidičské průkazy co nejlepší podmínky.
V naší autoškole Vás čeká příjemné prostředí a přátelská atmosféra.
Teoretická výuka probíhá v nově vybudovaných učebnách, tyto jsou vybaveny
nejmodernější výukovou technikou.

Naše služby:
-

4.2

Základní výuka a výcvik = samostatný kurz pro skupinu řidičského oprávnění „B“ –
osobní automobil (8.500,- Kč včetně DPH)
- Kondiční jízdy – u nás důsledně absolvujete tyto jízdy pro Vaši větší jistotu za
volantem (400,- Kč/hodina včetně DPH).
 Dotazy, poradenství: p.flajsar@ssos.cz, tel.: 604 783 860.

Pronájem učeben

 Pořádáte školení, semináře a hledáte vhodné moderní a cenově dostupné prostory?
Pronajímáme učebny v prostorách naší školy pro Vaše školení, kurzy a obchodní setkání.
 Prostory jsou vybaveny nejmodernější IT technikou, dataprojektory, interaktivními
tabulemi apod.
 Současně můžeme zajistit občerstvení dle Vašich požadavků a podle Vaší chuti.
 Pokud máte zájem, můžete si prostory prohlédnout, rádi Vám ukážeme jejich zařízení
a vybavení.
 Dotazy, poradenství: jitka.pulkertova@ssos.cz, tel: 731 588 044.

4.3

Cestovní agentura
 V oblasti cestovního ruchu působíme od roku 2004, kdy naše cestovní agentura vznikla
souběžně se zavedením nového studijního oboru Cestovní ruch.
 Nabízíme pobytové, poznávací, autokarové i zájezdy vlastní dopravou.
 Pořádáme oblíbené zájezdy lyžařské (např. Rakousko), cyklozájezdy (Francie), zájezdy
s pěší turistikou (Tatry, Krkonoše), poznávací zájezdy (Německo, Benelux, Francie, Anglie,
Itálie), předvánoční zájezdy do Vídně, zájezdy na kulturní akce nebo sportovní akce
(fotbal, hokej, divadelní představení).
 Dotazy, poradenství: iveta.jursikova@ssos.cz, tel.: 581 602 430.
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4.4

Masáže
 Nabízíme masérské služby, masáže provádí učni našeho učebního oboru Rekondiční
a sportovní masér v rámci praktického odborného výcviku pod dohledem vyučujícího
v učebních prostorách.
 Dotazy, poradenství: ivana.vosahlova@ssos.cz, tel: 730 922 614.

4.5

Speciálně pedagogické centrum
 Poskytujeme dětem, žákům a studentům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich
rodinám a školám následující bezplatné služby:
- Komplexní nebo zaměřenou speciálně pedagogickou a psychologickou
diagnostiku.
- Speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci a poradenskou podporu.
- Informační a metodickou činnost a podporu.
 Dotazy, poradenství: martin.fulep@ssos.cz, tel: 734 768 583.

4.6

Školní psycholog
 Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost.
 Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
 Standardní činnosti školního psychologa:
- Řešení výchovných problémů žáků.
- Preventivní práce.
- Krizová intervence.
- Individuální konzultace s žáky a zákonnými zástupci.
 Dotazy, poradenství: martin.fulep@ssos.cz, tel: 776 524 010.

4.7

Dárkový poukaz
 Hledáte neobvyklý dárek? Darujte vzdělání!
 Vyberte si z naší nabídky vzdělávacích kurzů, autoškoly, zkoušek profesních kvalifikací
nebo z oblasti služeb (např. masáže, zájezdy).
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