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Zpráva pro konferenci UNIV 2 – KRAJE – Seč 22. – 23. 11 2012 

 

V dubnu 2010 jsme se zapojili do vytváření programů do Projektu UNIV2 – KRAJE. 

První program dalšího vzdělávání byl zaměřen na rozšíření kvalifikace v oblasti práce 

s papírem a program má pracovní název: Zpracování papíru.  

Tento vzdělávací program směřuje k přípravě absolventa schopného začlenit se a 

orientovat se v relativně krátké době do pracovního procesu kartonážní a knihařské výroby a 

jim příbuzným oborům. Výuka je členěna do tří modulů, první modul je povinný a následující 

dva jsou povinně volitelné podle potřebné specializace pro následné uplatnění v praxi klienta. 

Modul K01 Základy zpracování papíru, kartonu a lepenek 

Modul K02 Základy kartonážní výroby 

Modul K03 Základy knihařské výroby 

Specifikem všech tří modulů je nabídnout informace v oboru papírenské výroby a tím 

získat větší možnosti při hledání pracovního zařazení. 

Program byl dokončen do konce roku 2010, nebyl pilotně ověřován. 

 

Začátkem roku 2011 byly zahájeny práce na druhém programu z tohoto projektu, který 

byl dokončen v říjnu 2011 pod názvem: Seřizování a obsluha plastikářských strojů. Jedná 

se o vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci, který je určen pro zájemce s výučním listem v 

oborech strojírenství, elektrotechniky nebo s maturitou, kteří si chtějí doplnit vzdělání v oboru 

automatizace a robotika při manipulaci s výrobky a materiálem.  

Vzdělávací program je sestaven z 6 modulů. Modulová příprava zajistí absolventům 

kvalifikaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost vyžadovanou jeho 

zaměstnavatelem, případně potenciálním zaměstnavatelem. Program je koncipován tak, aby 

výběrem vhodných modulů bylo dosaženo kompetencí, které od pracovníků vyžadují firmy. 

V měsících listopad 2011 až únor 2012 proběhlo tzv. pilotní ověřování uvedeného 

programu, kterého se zúčastnili zaměstnanci firem FOREZ Ostrov (9 pracovníků), 

FORMPLAST Bystřec (4 pracovníci) a jeden pracovník firmy AVX Lanškroun. Kurz se 

konal v odborných učebnách SOŠ a SOU Lanškroun, Sokolská ul. v plánovaných termínech: 

v pátek odpoledne (15:00 – 20:00 hod) a v sobotu (8:00 – 15:00 hod). Výuka probíhala 

v přátelském duchu a často se rozvinula v diskuzi všech účastníků včetně výměny nabytých 

zkušeností a byla přínosem pro účastníky kurzu i pro vyučující. 

Na základě zkušeností a připomínek z prvního pilotního ověřování byl v průběhu 

měsíců leden až květen 2012 upraven a rozšířen původní program a v červnu 2012 zahájeno 

pilotní ověřování programu: Seřizování a obsluha plastikářských strojů II.  

Kurz se konal v odborných učebnách SOŠ a SOU Lanškroun, Sokolská ul. 

v plánovaných termínech: v pátek odpoledne (15:00 – 20:00 hod) a v sobotu (8:00 – 15:00 

hod) a probíhal až do září 2012 za účasti osmi pracovníků z firmy FOREZ Ostrov. 

Upravený vzdělávací program je sestaven z 8 modulů: 

PS 01 Materiály a technologie zpracování plastů, 

PS 02 Základy elektrotechniky, 
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PS 03 Konstrukce forem, 

PS 04 Hydraulické systémy, 

PS 05 Pneumatické a elektropneumatické systémy, 

PS 06 Elektrické systémy, 

PS 07 Manipulační a robotické systémy, 

PS 08 Základy 2D a 3D projektování na PC. 

 

V listopadu 2011 byly zahájeny práce na třetím programu, který je určen pro 

pracovníky v oboru dotekového povolání (kadeřník, vizážista, maskér, kosmetička, 

manikérka, pedikér, provozovatel solária a fitness, masér apod.) s pracovním názvem: 

Program dalšího vzdělávání pro doteková povolání.  

Zpracovaný program má charakter doplňujícího, rozšiřujícího studia a naváže na 

dosavadní vědomosti a zkušenosti z provozované praxe. Netýká se ale profesních dovedností 

příslušného oboru, ale je zaměřen na přístup, komunikaci a chování vůči klientovi. Část 

programu je zaměřena i na ekonomickou stránku podnikání – na marketing, účetnictví, 

obchodní a pracovní právo.  

Absolvent si může také rozšířit základní znalosti cizího jazyka o slovní zásobu a 

zdvořilostní fráze v oboru kosmetiky, kadeřnictví a jiných příbuzných profesích, které bude 

moci uplatnit při jednání se zákazníkem v německém resp. anglickém jazyce. Program byl 

dokončen v červnu 2012. 

Tento vzdělávací program je sestaven ze 7 modulů: 

DP 01 Nákladové účetnictví, 

DP 02 Základy práva, 

DP 03 Marketing služeb, 

DP 04 Osobnost zákazníka, 

DP 05 Firemní kultura, 

DP 06 Anglický jazyk, 

DP 07 Německý jazyk. 

 

Program nebyl pilotně ověřován. 

  

 

Lanškroun, listopad 2012                                                                        Ing. Jan Schöpp 

Metodik CŽU 

SOŠ a SOU Lanškroun 

 

 

 

 

 

 

 


