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       Cíl, kam se škola v oblasti dalšího vzdělávání (DV) chce dostat: 

 
 V oblasti dalšího vzdělávání bude nabízet škola vzdělávání v těchto oblastech: 

 

         Informační technologie, ekonomika, právo, občanská počítačová gramotnost, 
elektrotechnika a strojírenství  

 

        Škola je držitelem licence pro ECDL – European  Computer Driving Licence --  
testování, které bude nabízet komerčně i v oblasti dalšího vzdělávání 

 

         Obsahová nabídka dalšího vzdělávání bude i v budoucnosti v souladu 
s nabídkou akreditovaných oborů  vzdělání na vyšší i střední škole 

 

        Po zveřejnění standardů NSK z oblasti středního vzdělání je v zájmu školy 
vypracovat a nabídnout vzdělávací  programy s autorizací 
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Spolupráce se sociálními partnery je zaměřena na: 
 

Utváření vnějších vztahů, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli a dalšími 
subjekty  na trhu práce. 

       

Vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů, kteří budou mít zájem o spolupráci. 

    

Spolupráci se zaměstnavateli či jinými subjekty při přípravě a realizaci programů   

     dalšího vzdělávání. 

       

Získávání informací o potřebách  trhu práce a trhu vzdělávání. Využití informací      

      z úřadů práce, od sociálních partnerů, se kterými  již spolupracujeme.  

  

 Spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Šumperk - využití poznatků a 
výsledků šetření z oblasti dalšího vzdělávání. 
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PROJEKT UNIV 2 KRAJE 

 

1. program – Informační a komunikační technologie 

 
• Základy obsluhy PC 

• Textové editory 

• Tabulkové procesory 

• Elektronická komunikace 

• Internetové služby 

• Prezentační dovednosti 
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V současné době probíhá pilotní ověřování : 

 
      PONTIS Šumperk o.p.s.  

     Účastní se svobodné matky, ubytované v azylovém domě této společnosti, které 
jsou ve finanční tísni. Jsou buď na mateřské dovolené, nebo pobírají sociální 
dávky od ÚP.   

 

     Pars nova,a.s., člen skupiny Škoda.  

    Účastní se zaměstnanci nižšího managementu a dělnických profesí. Náš 
dlouhodobý,stabilní a zkušený sociální partner, zabývající se modernizací, 
rekonstrukcí, oprav a výroby kolejových vozidel. 
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    PROJEKT UNIV 2 KRAJE 

 

 

2. program – Ekonomika 

 

•  Právní minimum pro techniky 

•  Elektronická komunikace 

•  Daně a firma 

•  Účetní minimum a finanční analýza pro techniky 

•  Písemná a elektronická firemní korespondence 

•  Příprava a řízení projektů 
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3. program – Strojírenství 

 
• Technické kreslení 

• Základy mechaniky 

• Základy technického měření 

• 2D kreslení - AutoCAD 

• Parametrické modelování - Invertor 
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Závěrem : jsou i potíže 
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Děkuji za pozornost. 


