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Učíme to, co umíme 

Přehled rekvalifikačních kurzů 

Jste–li evidovaný/á na Úřadu práce ČR, můžete využít možnosti proplacení v rámci zvolené 

rekvalifikace.  

název kurzu rozsah cena kurz je zaměřen na: 

Účetnictví s využitím 
výpočetní techniky 

160 hodin 9 900,-Kč 

vedení účetnictví malým a středním firmám nebo stát se 
specializovaným odborníkem v účtárně velkých podniků 

Lektor 104 hodin  6 900,-Kč 

aktivní zapojování frekventantů do výuky tak, aby si maxi-
málně odzkoušeli a zažili systém výuky, informací a práci 
se skupinou či jednotlivcem, naučili se samostatnosti 
v přípravě podkladů vzdělávacího programu, efektivním 
prezentačním dovednostem, správné komunikaci s lidmi 
z různých cílových skupin, orientaci v odborných materiá-
lech nebo dokázali uplatnit základní postupy ve finančním 
projektovém managementu na úrovni řešené problemati-
ky 

Obsluha osobního  
počítače pro pokročilé 

120 hodin 6 900,-Kč 

získání prohlubujících znalostí a zkušeností v práci 
s počítačem, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, 
Microsoft Outlook 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft 
PowerPoint 2010  

profesní kvalifikace 
Asistent/ka,  
sekretář/ka 

80 hodin 5 900,-Kč 

vedení administrativy, uplatňování firemních procesů, ko-
munikační dovednosti, zásady společenského chování a 
vystupování, orientace v legislativních  pravidlech pro za-
cházení s osobními a důvěrnými údaji, úspěšný absolvent 
získá osvědčení o profesní kvalifikaci 

Pracovník v sociálních 
službách 

160 hodin 5 500,-Kč 
sociální služby a současné trendy v sociální oblasti, zvláštní 
zřetel je kladen na získání kompetencí v oblasti individuál-
ního plánování 

Obsluha osobního  
počítače 

80 hodin 4 500,-Kč 

získání základních zkušeností v práci s počítačem - textové 
dokumenty, tabulky, Microsoft Word 2010, Microsoft Ex-
cel 2010, Microsoft Outlook 2010 

Úklidové práce  
(se zaměřením  
na domácnost) 

40 hodin 2 900,-Kč 

získání základních dovedností v oblasti úklidu se zaměře-
ním na domácnost; BOZP a technologické postupy při 
uskutečnění úklidu; povrchy podlah a jejich údržba 

Základy podnikání 120 hodin 7 900,-Kč 

získání základních znalostí a kompetencí potřebných pro 
úspěšné podnikání; absolvent je odborně připraven pro 
zahájení podnikání; orientaci v legislativě podnikání, po-
vinnosti vůči úřadům; zákoník práce, zákon o zaměstna-
nosti, finanční řízení, plánování, účetnictví a daňový sys-
tém ČR; marketing a management  


