2013-2014 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva

Od roku 2009 realizuje škola další vzdělávání dle Zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jí byla k datu 9. července 2009 udělena první autorizace.
V současné době je škola autorizována pro dvacet profesních kvalifikací ve třech oborech.

obor stavební:
36-020-H ZEDNÍK
36-056-H MONTÉR ZDÍCÍCH SYSTÉMŮ
36-051-H TESAŘ
36-017-H KOMINÍK – MONTÁŽ KOMÍNŮ A KOMÍNOVÝCH VLOŽEK
36-025-H KOMINÍK – KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
36-023-H KOMINÍK – MĚŘENÍ SPALIN
36-053-H KLEMPÍŘ STAVEBNÍ
36-003-H MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE
36-004-H TOPENÁŘ
36-005-H MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU A ZAŘÍZENÍ
36-022-H ZHOTOVITEL ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

obor strojírenský:
23-003-H ZÁMEČNÍK
23-004-H MONTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-002-H MONTÉR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
23-001-H OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-006-E KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ
23-007-E DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

obor zpracování dřeva:
33-001-H TRUHLÁŘ NÁBYTKÁŘ
33-002-H STAVEBNÍ TRUHLÁŘ
33-035-H OBSLUHA DŘEVAŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Tímto krokem byla rozšířena nabídka vzdělávacích aktivit školy nejen pro žáky-děti, ale také v rámci Celoživotního vzdělávání pro
starší uchazeče o získání vzdělání – profesní kvalifikace – a tím nabídnuta větší uplatnitelnost na trhu práce.

V průběhu školního roku 2013/14 se uskutečnily v rámci Celoživotního vzdělávání tyto vzdělávací aktivity a programy:

1. Zkouška profesní kvalifikace (bez absolvování kurzu)
17. 9. 2013 absolvoval uchazeč zkoušku PK Zedník dle Zákona 179/2006 SB. – jedná se o uchazeče, který se oborem
několik let již zabývá a po absolvování zkoušky obdržel živnostenský list a v současné době je OSVČ.
2. Programy ukončené zkouškou profesní kvalifikace dle zákona 179/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 23-003-H Zámečník
V období od 26. 11. 2013 do 27. 2. 2014 se uskutečnila pilotáž profesní kvalifikace Zámečník v rámci projektu
„UNIV 3“ (NUV Praha). Vzdělávání se účastnilo osm uchazečů o získání profesní kvalifikace. Všichni uchazeči
úspěšně absolvovali vzdělávací program a získali Certifikát profesní kvalifikace.

 23-002-H Montér ocelových konstrukcí
V období od 3. 3. 2014 do 27. 3. 2014 se uskutečnila pilotáž profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí
v rámci projektu „UNIV 3“ (NUV Praha). Vzdělávání se účastnilo osm uchazečů o získání profesní kvalifikace.
Všichni uchazeči úspěšně absolvovali vzdělávací program a získali Certifikát profesní kvalifikace.
Tím dosáhli absolvování všech předepsaných profesních kvalifikací (PK Opravář strojů a zařízení absolvovali
v červnu 2013, PK Zámečník v únoru 2014 a PK Montér ocelových konstrukcí v dubnu 2014) a sedm z osmi
absolventů zažádalo o možnost absolvovat závěrečné zkoušky dle Školského zákona.
Rozhodnutím ředitele školy se účastnili Závěrečných zkoušek oboru 23-51-H/01Stojní mechanik v období 1. 6.
2014 – 16. 6. 2014 spolu se žáky počátečního vzdělávání a úspěšně ukončili získáním výučního listu obor 23-51H/01Stojní mechanik.

 36-004-H Topenář
V období od 27. 1. 2014 do 23. 5. 2014 probíhala pilotáž vzdělávacího programu Topenář ukončená zkouškou PK
Topenář pro jednoho uchazeče v rámci projektu „Další profesní vzdělávání – Cesta k nové kvalifikaci“ (CUOK
Olomouc).

 36-004-H Topenář
V období 18. 3. – 28. 5. 2014 probíhal vzdělávací program „Instalatér – Topenář“ pro firmu EMONTAS s.r.o. v rámci
projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“. Všichni tři uchazeči úspěšně ukončili vzdělávání absolvováním zkoušky PK
Topenář.

3. Programy ukončené zkouškou bez získání profesní kvalifikace

 Jednomužné řetězové pily a křovinořezy – kurz, přezkoušení znalostí
V dubnu 2014 proběhl kurz práce s řetězovou pilou a křovinořezem.
Dne 28. 4. 2014 získalo 9 uchazečů potvrzení o přezkoušení znalostí a dovedností a jeden uchazeč získal
Osvědčení.

 Svářeč Olomouc
V období 11. 3. – 7. 5. 2014 probíhal vzdělávací program „Svářeč Olomouc“ pro firmu EMONTAS s.r.o. v rámci
projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“. Všichni čtyři uchazeči úspěšně ukončili vzdělávání absolvováním zkoušky
a získáním Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkazu odborné kvalifikace svářeče.

Celkem bylo vydáno 21 osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.,
1 certifikát o absolvování vzdělávacího programu, 9 potvrzení o přezkoušení.

23-002-H Montér ocelových konstrukcí, 23-003-H Zámečník – UNIV 3

Svářeč Olomouc – fa EMONTAS s.r.o.

36-004-H Topenář – EMONTAS s.r.o.

Závěrečné zkoušky 23-51-H/01Stojní mechanik
– úspěšně absolvovalo sedm absolventů dalšího vzdělávání

