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Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání



Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu ERUDITUS je prohloubení nabídky dalšího 
vzdělávání, posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání, podpora 
vzdělanosti obyvatelstva v regionu Karvinska a zvýšení jejich uplatnitelnosti 
a konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Výstupy projektu povedou ke zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji rozšířením nabídky vzdělávacích programů dalšího 
vzdělávání, podpořením vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání a 
provázaností dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním.



Vzdělávací programy směřující k technickým oborům - Strojní mechanik a Zedník:

Montér ocelových konstrukcí
Opravář strojů a zařízení
Zámečník
Zhotovitel zateplovacích systémů

Vzdělávací programy směřující ke gastronomickému oboru - Kuchař-číšník:

Příprava pokrmů studené kuchyně
Složitá obsluha hostů
Příprava teplých pokrmů

Vzdělávací programy směřující k obchodnímu oboru - Specialista maloobchodu: 

Prodavač
Skladník
Pokladní
Manažer prodeje

Aktivita č. 1:  Tvorba vzdělávacích programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací
Výstupem aktivity je 11 vzdělávacích programů ve vazbě na NSK (dílčích kvalifikací) pro 
cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání:



Autorizace dílčích kvalifikací pro obor Specialista maloobchodu

- Prodavač
- Skladník
- Pokladní
- Manažer prodeje 

podle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání



Aktivita č. 2:  Tvorba studijní opory pro vzdělávací programy dal. 
vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací

1) E-learningová podpora pro samostudium účastníků vzdělávacích 
programů:

- E-learningová podpora pro VP Příprava pokrmů studené kuchyně
- E-learningová podpora pro VP Složitá obsluha hostů
- E-learningová podpora pro VP Příprava teplých pokrmů

2) Podpůrné výukové materiály pro účastníky dalšího vzdělávání: 

- Studijní příručka pro vzdělávací program Montér ocelových konstrukcí
- Studijní příručka pro vzdělávací program Opravář strojů a zařízení
- Studijní příručka pro vzdělávací program Zámečník



Aktivita č. 3:  Tvorba modulových vzdělávacích programů navazujících 
na obory vzdělávání poskytované školami

Vytvoření 5ti modulových vzdělávacích programů navazujících na obory vzdělávání
poskytované žadatelem - Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o.:

- Modulový vzdělávací program Metoda 141 TIG - návaznost na ŠVP oborů Strojní
mechanik a Instalatér 

- Modulový vzdělávací program Metoda 111 - návaznost na ŠVP oboru Strojní mechanik 

- Modulový vzdělávací program Metoda 135 - návaznost na ŠVP oboru Strojní mechanik 

- Modulový vzdělávací program Zateplovací systémy - návaznost na ŠVP oboru Zedník 

- Modulový vzdělávací program Zaměřovací a měřící metody ve stavebnictví - návaznost 
na ŠVP oboru Zedník 



Aktivita č. 4:  Vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání

1) Školení v oblasti andragogiky - vzdělávání dospělých (16 hodin)
- 10 pedagogických pracovníků středních škol DAKOL (lektorů vzdělávacích 
programů dalšího vzdělávání) 

2) Svářečský kurz 141 dle normy ČSN EN 287-1 pro lektora VP Metoda 
141 TIG



Aktivita č. 5:  Výběr účastníků dalšího vzdělávání a pilotní ověření
nově vytvořených vzdělávacích programů

Cílovou skupinu projektu tvoří zájemci o další vzdělávání ve věkovém rozmezí 16 
- 64 let z regionu Karvinska (Karviná, Orlová, Havířov, Český Těšín, Petrovice u K., 
Dětmarovice, Bohumín,...), tj. osoby které se chtějí i nadále vzdělávat a zvýšit si tak 
možnost uplatnění na trhu práce.  

Primární cílová skupina zájemců o další vzdělávání je dále vydefinována 
následovně:
- pracovníci především ze strojírenských, zednických, gastronomických a 
obchodních oborů, jejichž vzdělání nekoresponduje se současným zaměstnáním,
- zájemci o zaměstnání, kteří hledají uplatnění na trhu práce a jejich vzdělání
neodpovídá vybrané profesi, 
- uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce s důrazem na skupinu 
znevýhodněných osob (absolventi, osoby s nízkou kvalifikací,...), 
- matky na mateřské dovolené či rodiče na rodičovském příspěvku.



Výstupem aktivity je počet podpořených osob, které se zúčastní pilotního 
ověření nově vytvořených vzdělávacích programů - 112 osob.

Počet podpořených osob v rámci pilotního ověření vzdělávacích programů v 
návaznosti na dílčí kvalifikace:

- Vzdělávací program Montér ocelových konstrukcí - 10 osob
- Vzdělávací program Opravář strojů a zařízení - 10 osob
- Vzdělávací program Zámečník - 10 osob
- Vzdělávací program Zhotovitel zateplovacích systémů - 10 osob
- Vzdělávací program Příprava pokrmů studené kuchyně - 6 osob
- Vzdělávací program Složitá obsluha hostů - 6 osob
- Vzdělávací program Příprava teplých pokrmů - 6 osob
- Vzdělávací program Prodavač - 6 osob
- Vzdělávací program Skladník - 6 osob
- Vzdělávací program Pokladní - 6 osob
- Vzdělávací program Manažer prodeje - 6 osob

- Pilotní ověření vzdělávacích programů v návaznosti na dílčí kvalifikace bude 
ukončeno zkouškou dle hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). 



Počet podpořených osob v rámci pilotního ověření modulových vzdělávacích 
programů navazujících na školní vzdělávací programy SOU DAKOL, s.r.o.:

- Modulový vzdělávací program Metoda 141 TIG - 6 osob
- Modulový vzdělávací program Metoda 111 - 6 osob
- Modulový vzdělávací program Metoda 135 - 6 osob.
- Modulový vzdělávací program Zateplovací systémy - 6 osob
- Modulový vzdělávací program Zaměřovací a měřící metody ve stavebnictví - 6 
osob

- Účastníci pilotního ověření modulových vzdělávacích programů navazujících na 
školní vzdělávací programy získají Osvědčení o absolvování pilotního ověření
vzdělávacího programu.
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