
se představuje… 

Střední odborná škola  

a Střední odborné učiliště, 

Uničov, Moravské nám. 681 



Pořádané kurzy pro firmy v mikroregionu: 

1. Obrábění na CNC strojích 

2. Svařování v ochranné atmosféře 

3. Zvyšování kvalifikace v oboru Dřevomodelář 

4. Prezentace v Powerpointu 2003 

5. Tabulkový procesor Excel 2003 

6. Textový editor Word 2003 

7. Základy obsluhy na PC 

8. Účetnictví na PC 

9. Základy marketingu a managementu 

10. Diagnostika motorových vozidel 



Projekt UNIV 2 KRAJE 
Proměna škol v centra celoživotního učení 

Programy dalšího vzdělávání: 

1. Založ si firmu (základy pro založení firmy) 

2. Základy obsluhy PC (informační gramotnost) 

3. Strojírenská technologie (obrábění, spojování materiálů) 



1. Založ si firmu  

Absolventi jsou po dokončení kurzu schopni si založit firmu a samostatně 
podnikat, vést daňovou evidenci, účetnictví, mzdové účetnictví, provádět 
marketingové činnosti, řešit vzniklé problémy a orientovat se v právních 
normách Zákoníku práce, Obchodním zákoníku, atd. 

Program je určen především pro uchazeče z Úřadu práce, kteří 
dokončili minimálně základní vzdělání, dovršili 18 let, jsou trestně 
bezúhonní a způsobilí k právním úkonům. Také je určen pro 
absolventy škol k získání další kvalifikace za účelem založení firmy 
ve svém oboru. 

Sociální partneři: 

 Mú Uničov, Živnostenský odbor 

 Poradentské centrum Brno 



Kurz celoživotního vzdělávacího programu Založ si firmu  
je rozdělen do šesti výukových modulů:  

1. Právo v podnikání 
2. Daňová soustava 
3. Marketing a management 
4. Daňová evidence 
5. Základy účetnictví 
6. Založení firmy 



2.  Základy obsluhy PC   

Kurz je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí dalším vzděláním 
v oblasti výpočetní techniky zvýšit svoji šanci na přijetí do zaměstnání na 

trhu práce.  

Absolventi najdou uplatnění v různých odvětvích na pracovních 

pozicích, kde jsou vyžadovány základní znalosti práce s počítačem.  

Vzhledem k charakteru náplně vzdělávacího programu je 
uplatnění absolventa kurzu široké.  

 

Počínaje jednoduchými administrativními činnostmi, přes 
složitější administrativně-ekonomické činnosti, prezentace  
v soukromé i komerční sféře, obchodních institucích a službách. 



Kurz celoživotního vzdělávacího programu 

je rozdělen do sedmi výukových modulů:  

1. Počítačová gramotnost 
2. Základní pojmy počítačových technologií 
3. Práce s počítačem a správa souborů 
4. Textový editor 
5. Tabulkový kalkulátor 
6. Služby informačních sítí 
7. Prezentace 



3. Strojírenská technologie 

• Návaznost na NSK oboru 
zámečník 

• Svařování plamenem 
• Svařování el. obloukem 
• Svařování v ochranné 

atmosféře 
• Řezání kyslíkem 

• Soustruh SPC 95 CNC, řídicí 
systém TSC 98 S 

• Frézka FCC 16 CNC, řídicí 
systém TSC 98 F 

• Obsluha a sřízení CNC stroje – 
korekce nástrojů, úprava 
programu, ruční režim, ruční 
programování 

• Programování v systému MTS 
(programování v ISO kódu) 

• Soustružení – programování ve 
dvou osách 

• Tvorba jednoduchých programů 
na soustruh 

• Frézování – programování ve 
třech osách 

• Tvorba jednoduchých programů 
na frézku 



Škola podala žádost o udělení autorizace dílčích kvalifikací pro obory:  

 Zámečník 

 Montér ocelových konstrukcí 

 Opravář zemědělských strojů 



Děkuji za pozornost.  


