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ÚŘAD PRÁCE
UCHAZEČ – EVIDENCE

Úřad práce:

Záznam úřadu práce o dni podání žádosti:

OSÚ
S 5

Žádost o zprostředkování zaměstnání
§ 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“)

1) Vyplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.
2) Za bydliště se považuje:

- u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR,
- u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného
pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje,

- u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR.
3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, doba pobírání plného invalidního důchodu

pro invaliditu třetího stupně, doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let a doba osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Dále doba osobní péče o fyzickou
osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své
potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Za náhradní dobu
se rovněž považuje doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena
akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu.
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A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení: Rodné číslo: Státní občanství:

Datum narození1): Místo narození1):

Bydliště2) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

B. Adresa pro doručování v ČR:
Není-li totožná s adresou bydliště.

Obec:   ................................................................................ Část obce:   ..................................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   .............................................

C. Další možnosti kontaktu:

Telefon: E-mail:

D. Nejvyšší dosažené vzdělání:
Např. základní, střední vyučen, střední s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské.

E. Naposledy jsem byl(a) veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Úřad práce: Stát:

F. Poslední ukončená činnost před podáním této žádosti:

zaměstnání jiná výdělečná činnost náhradní doba zaměstnání3) jiná činnost

Název zaměstnavatele nebo druh činnosti: Datum skončení:

V době 3 pracovních dnů před podáním této žádosti jsem byl(a) v pracovní neschopnosti: ano ne



4) Uveďte např. řidičský průkaz včetně skupiny, znalost práce s PC, práce s kovem - řezání, pájení, svařování včetně zkoušky, obsluha technických
zařízení - topičský průkaz, obsluha zemědělských strojů, obsluha stavebních strojů, poskytování služeb - plavčík, cvičitel apod., oprávnění podle vyhl.
č. 50/1978 Sb., zdravotní průkaz, zbrojní průkaz a jiné.
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G. Údaje o kvalifikaci:
Přehled absolvovaných škol:

Název školy (včetně učiliště) Obor

Absolvovaná rekvalifikace a její zaměření (neuvádějte rekvalifikace zabezpečené úřadem práce):

Odborné dovednosti4):

Jazykové znalosti:
Jazyk Úroveň (aktivně/pasivně) Jazyk Úroveň (aktivně/pasivně)

H. Získané pracovní zkušenosti:
Uveďte povolání (název) vykonávaná 6 měsíců a déle Délka výkonu povolání

I. Požadavky na zaměstnání:
Profese (uveďte profesi odpovídající Vašim znalostem, schopnostem a kvalifikaci):

Název Délka praxe v uvedené profesi

Ostatní požadavky:

Směnnost: Úvazek:

Ubytování: Mimo okres bydliště:

V zahraničí: Jiné:



5) Dokládá se potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Za fyzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, se považuje od 1. 1. 2010 též fyzická osoba, která byla ke dni 31. 12. 2009 plně invalidní
podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

6) Dokládá se potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Částečná invalidita, která trvá ke dni 31. 12. 2009, se považuje
od 1. 1. 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50%,
a za invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

7) Dokládá se rozhodnutím úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněnou osobou.
8) Dokládá se posudkem ošetřujícího lékaře (§ 21 zákona o zaměstnanosti).
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J. Zdravotní omezení související se zprostředkováním zaměstnání:
Zaškrtněte jednu z uvedených možností. Pokud zvolíte druhou možnost, upřesněte ji v dalších volbách.

nemám zdravotní omezení

mám zdravotní omezení – jsem:

invalidní ve třetím stupni a schopen(a) výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (§ 39 odst. 4 písm. f)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů)5)

invalidní ve druhém stupni (§ 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění)6)

invalidní v prvním stupni (§ 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění)6)

zdravotně znevýhodněnou osobou (§ 67 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti)7)

mám jiná zdravotní omezení8)

Zde uveďte konkrétní zdravotní omezení (např. nemohu pracovat ve výškách apod.):

K. Děti do 15 let v péči žadatele:
Příjmení Jméno Datum narození Příjmení Jméno Datum narození

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

L. Jiná omezení související se zprostředkováním zaměstnání:

M. Osvědčení skutečností rozhodných pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Čestně prohlašuji, že ke dni podání této žádosti

1. jsem nejsem v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti a dohody
o provedení práce) nebo ve služebním poměru,

Pokud zvolíte první možnost, upřesněte ji v dalších volbách.

pracovní - služební poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce

U zaměstnavatele:

Výše měsíčního výdělku (měsíční odměny):

2. nejsem osobou samostatně výdělečně činnou podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,



9) Uveďte název společnosti/zaměstnavatele.
10) Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů je překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
11) Souhlas s předáním rodného čísla České poště je určen k zajištění výplaty peněz oprávněnému příjemci.
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3. jsem9) nejsem

a) společníkem společnosti s ručením omezeným,
b) jednatelem společnosti s ručením omezeným,
c) komanditistou komanditní společnosti,
d) členem představenstva akciové společnosti,
e) členem dozorčí rady obchodní společnosti, nebo
f) členem družstva,
Název společnosti:

4. jsem9) nejsem

a) nuceným správcem anebo správcem podle zvláštního právního předpisu (např. podle insolvenčního zákona),
b) likvidátorem (podle § 70 a následujících obchodního zákoníku),
Název zaměstnavatele/název seznamu, ve kterém jsem veden(a):

5. nejsem členem zastupitelstva územního samosprávného celku, kterému jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev
územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

6. nejsem pěstounem vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče,
7. nejsem pěstounem, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna podle § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
8. nejsem výdělečně činný(á) v cizině,
9. nepřipravuji se soustavně na budoucí povolání, tj. nejsem studentem denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší

odborné škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a prezenčního studia na vysoké škole,
10. nejsem v dočasné pracovní neschopnosti,
11. nepobírám peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu,

12. jsem nejsem invalidní ve třetím stupni podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,

13. nevykonávám trest odnětí svobody, nevykonávám ochranné opatření zabezpečovací detenci, nejsem ve vazbě,
14. nejsem soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, prezidentem, viceprezidentem

nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním
arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra.

N. Potvrzuji, že:
1. nejsem veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání u jiného úřadu práce v ČR,
2. jsem byl(a) úřadem práce poučen(a) o podmínkách zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o právech a povinnostech

uchazeče o zaměstnání a o podmínkách nároku na podporu v nezaměstnanosti,
3. jsem obdržel(a) „Základní poučení uchazeče o zaměstnání“ platné ode dne 1. 1. 2010,
4. jsem si vědom(a) povinnosti uchazeče o zaměstnání osobně nebo písemně oznámit úřadu práce změnu skutečností rozhodných

pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nejpozději do 8 kalendářních dnů.

O.  Udělení souhlasu:
1. Souhlasím10)   se zpracováním svých osobních údajů pro účely zprostředkování zaměstnání a pro poskytování dalších

služeb podle zákona o zaměstnanosti.

2. Souhlasím11) nesouhlasím, aby úřad práce předával České poště moje rodné číslo, popř. datum narození, při všech
výplatách, které mi bude zasílat poštovní poukázkou.

Tímto žádám o zprostředkování zaměstnání, protože chci a můžu pracovat a o práci se ucházím.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

Totožnost žadatele za úřad
práce ověřil podle dokladu: Dne                                                                        Podpis

zaměstnance:

Formulář žádosti a další informace lze získat na úřadech práce nebo na Integrovaném portále MPSV - http://portal.mpsv.cz.



ÚŘAD PRÁCE
PODPORA

Úřad práce:

Záznam úřadu práce o dni podání žádosti:

OSÚ
S 5

Žádost o podporu v nezaměstnanosti
§ 39 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti")

1) Vyplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.
2) Za bydliště se považuje:

- u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR,
- u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného
pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje,

- u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR.
3) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu

v nezaměstnanosti nebo ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání o podporu v nezaměstnanosti požádá
do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, jiné výdělečné činnosti nebo činnosti, která se považuje za náhradní dobu zaměstnání.
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A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení: Rodné číslo: Státní občanství:

Datum narození1): Místo narození1):

Bydliště2) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

B. Podporu v nezaměstnanosti požaduji zasílat:

poštovní poukázkou na adresu:

Obec:   ................................................................................ Část obce:   ..........................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   .....................................

na účet u peněžního ústavu v ČR vedený v českých korunách (CZK):

Číslo účtu: Kód banky:

C. Skutečnosti rozhodné pro přiznání nebo poskytování podpory v nezaměstnanosti:

1. Ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána (den podání této žádosti nebo den zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání)3) :

Jsem nejsem poživatelem starobního důchodu, včetně předčasného starobního důchodu.

Mám nemám nárok na výsluhový příspěvek (např. podle zákona o vojácích z povolání, zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů). Nárok na výsluhový příspěvek, včetně jeho výše, se dokládá rozhodnutím
nebo potvrzením zaměstnavatele.

Pobírám nepobírám dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství).

Je není proti mně veden výkon rozhodnutí (exekuce). V případě nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) doložte
usnesení soudu (exekuční příkaz) a doklad o částce dosud provedených srážek.

V době 3 pracovních dnů před podáním této žádosti jsem byl(a) v pracovní neschopnosti: ano ne

2. Dále potvrzuji:
Pobíral(a) nepobíral(a) jsem v České republice podporu v nezaměstnanosti v posledních 3 letech před zařazením do

evidence uchazečů o zaměstnání.

Pobíral(a) nepobíral(a) jsem dávky v nezaměstnanosti ve státě EU v posledních 3 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání. Pobírání dávek se dokládá formulářem E301 vystaveným příslušnou institucí státu EU.

Pobírám nepobírám dávky v nezaměstnanosti v jiném státě EU.



4) Údaje o zaměstnání a další rozhodné skutečnosti pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen
doložit, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního
čistého výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, dokladem o výkonu jiné výdělečné
činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v případě zaměstnání v členském státě Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku (dále jen „EU“) formulářem E301. Změny těchto skutečností je
povinen písemně oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů.

5) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, doba pobírání plného invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně, doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let a doba osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona
o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Dále doba osobní péče o fyzickou
osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své
potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Za náhradní dobu
se rovněž považuje doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena
akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu.

6) Souhlas s předáním rodného čísla České poště je určen k zajištění výplaty peněz oprávněnému příjemci.
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3. Poslední ukončené zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání, ve které uchazeč o zaměstnání žádá o podporu v nezaměstnanosti (uveďte všechna zaměstnání a jiné výdělečné
činnosti, které jste ukončil(a) ve stejný den)4) :

Název zaměstnavatele nebo druh jiné výdělečné činnosti Od Do

4. Další ukončená nebo neukončená zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a náhradní doby zaměstnání5)  v posledních
3 letech:

Název zaměstnavatele nebo druh jiné výdělečné činnosti nebo náhradní doby Od Do

Souhlasím6) nesouhlasím, aby úřad práce předával České poště moje rodné číslo, popř. datum narození, při všech
výplatách, které mi bude zasílat poštovní poukázkou.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

Totožnost žadatele za úřad
práce ověřil podle dokladu: Dne                                                                        Podpis

zaměstnance:

Formulář žádosti a další informace lze získat na úřadech práce nebo na Integrovaném portále MPSV - http://portal.mpsv.cz.



ÚŘAD PRÁCE
ZÁJEMCE

Úřad práce:

Záznam úřadu práce o dni podání žádosti:

OSÚ
S 5

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
§ 22 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti")

1) Vyplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.
2) Za bydliště se považuje:

- u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR,
- u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného
pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje,

- u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR.
3) Dokládá se potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Plná invalidita, která trvá ke dni 31. 12. 2009, se považuje od 1. 1. 2010

za invaliditu třetího stupně. Za fyzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
se považuje od 1. 1. 2010 též fyzická osoba, která byla ke dni 31. 12. 2009 plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění.

4) Dokládá se potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Částečná invalidita, která trvá ke dni 31. 12. 2009, se považuje
od 1. 1. 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50%,
a za invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

5) Dokládá se rozhodnutím úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněnou osobou.
6) Dokládá se posudkem ošetřujícího lékaře (§ 21 zákona o zaměstnanosti).

1/2 10 01 01 803

A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení: Rodné číslo: Státní občanství:

Datum narození1): Místo narození1):

Bydliště2) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

B. Adresa pro doručování v ČR:
Není-li totožná s adresou bydliště.

Obec:   ................................................................................ Část obce:   ..................................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   .............................................

C. Další možnosti kontaktu:

Telefon: E-mail:

D. Zdravotní omezení související se zprostředkováním zaměstnání:
Zaškrtněte jednu z uvedených možností. Pokud zvolíte druhou možnost, upřesněte ji v dalších volbách.

nemám zdravotní omezení

mám zdravotní omezení – jsem:

invalidní ve třetím stupni (§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů)3)

invalidní ve třetím stupni a schopen(a) výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (§ 39 odst. 4 písm. f) zákona
o důchodovém pojištění)3)

invalidní ve druhém stupni (§ 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění)4)

invalidní v prvním stupni (§ 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění)4)

zdravotně znevýhodněnou osobou (§ 67 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti)5)

mám jiná zdravotní omezení6)

Zde uveďte konkrétní zdravotní omezení (např. nemohu pracovat ve výškách apod.):



7) Uveďte např. řidičský průkaz včetně skupiny, znalost práce s PC, práce s kovem - řezání, pájení, svařování včetně zkoušky, obsluha technických
zařízení - topičský průkaz, obsluha zemědělských strojů, obsluha stavebních strojů, poskytování služeb - plavčík, cvičitel apod., oprávnění podle vyhl.
č. 50/1978 Sb., zdravotní průkaz, zbrojní průkaz a jiné.

Platnost tiskopisu od 1. 1. 2010. 2/2 10 01 01 803

E. Údaje o kvalifikaci:
Přehled absolvovaných škol:

Název školy (včetně učiliště) Obor

Absolvovaná rekvalifikace a její zaměření (neuvádějte rekvalifikace zabezpečené úřadem práce):

Odborné dovednosti7):

Jazykové znalosti:
Jazyk Úroveň (aktivně/pasivně) Jazyk Úroveň (aktivně/pasivně)

F. Získané pracovní zkušenosti:
Uveďte povolání (název) vykonávaná 6 měsíců a déle Délka výkonu povolání

G. Požadavky na zaměstnání:
Profese (uveďte profesi odpovídající Vašim znalostem, schopnostem a kvalifikaci):

Název Délka praxe v uvedené profesi

Ostatní požadavky:

Směnnost: Úvazek:

Ubytování: Mimo okres bydliště:

V zahraničí: Jiné:

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely zprostředkování zaměstnání a pro poskytování dalších služeb podle
zákona o zaměstnanosti.
I. Poučení pro zájemce o zaměstnání:
1. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti

pracovních příležitostí a může mu zabezpečit rekvalifikaci.
2. O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze požádat kterýkoliv úřad práce na území České republiky.
3. Úřad práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce

o zaměstnání neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

Totožnost žadatele za úřad
práce ověřil podle dokladu: Dne                                                                        Podpis

zaměstnance:

Formulář žádosti a další informace lze získat na úřadech práce nebo na Integrovaném portále MPSV - http://portal.mpsv.cz.



Příloha číslo 5: 

Názvy a sídla úřadů práce 
 
1. Úřad práce v Benešově se sídlem v Benešově 
2. Úřad práce v Berouně se sídlem v Berouně 
3. Úřad práce v Blansku se sídlem v Blansku 
4. Úřad práce Brno-město se sídlem v Brně 
5. Úřad práce Brno-venkov se sídlem v Brně 
6. Úřad práce v Bruntále se sídlem v Bruntále 
7. Úřad práce v Břeclavi se sídlem v Břeclavi 
8. Úřad práce v České Lípě se sídlem v České Lípě 
9. Úřad práce v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích 
10. Úřad práce v Českém Krumlově se sídlem v Českém Krumlově 
11. Úřad práce v Děčíně se sídlem v Děčíně 
12. Úřad práce v Domažlicích se sídlem v Domažlicích 
13. Úřad práce ve Frýdku-Místku se sídlem ve Frýdku-Místku 
14. Úřad práce v Havlíčkově Brodě se sídlem v Havlíčkově Brodě 
15. Úřad práce v Hodoníně se sídlem v Hodoníně 
16. Úřad práce v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové 
17. Úřad práce v Chebu se sídlem v Chebu 
18. Úřad práce v Chomutově se sídlem v Chomutově 
19. Úřad práce v Chrudimi se sídlem v Chrudimi 
20. Úřad práce v Jablonci nad Nisou se sídlem v Jablonci nad Nisou 
21. Úřad práce v Jeseníku se sídlem v Jeseníku 
22. Úřad práce v Jičíně se sídlem v Jičíně 
23. Úřad práce v Jihlavě se sídlem v Jihlavě 
24. Úřad práce v Jindřichově Hradci se sídlem v Jindřichově Hradci 
25. Úřad práce v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech 
26. Úřad práce v Karviné se sídlem v Karviné 
27. Úřad práce v Kladně se sídlem v Kladně 
28. Úřad práce v Klatovech se sídlem v Klatovech 
29. Úřad práce v Kolíně se sídlem v Kolíně 
30. Úřad práce v Kroměříži se sídlem v Kroměříži 
31. Úřad práce v Kutné Hoře se sídlem v Kutné Hoře 
32. Úřad práce v Liberci se sídlem v Liberci 
33. Úřad práce v Litoměřicích se sídlem v Litoměřicích 
34. Úřad práce v Lounech se sídlem v Lounech 
35. Úřad práce v Mělníku se sídlem v Mělníku 
36. Úřad práce v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi 
37. Úřad práce v Mostě se sídlem v Mostě 
38. Úřad práce v Náchodě se sídlem v Náchodě 
39. Úřad práce v Novém Jičíně se sídlem v Novém Jičíně 
40. Úřad práce v Nymburku se sídlem v Nymburku 
41. Úřad práce v Olomouci se sídlem v Olomouci 
42. Úřad práce v Opavě se sídlem v Opavě 
43. Úřad práce v Ostravě se sídlem v Ostravě 
44. Úřad práce v Pardubicích se sídlem v Pardubicích 
45. Úřad práce v Pelhřimově se sídlem v Pelhřimově 
46. Úřad práce v Písku se sídlem v Písku 
47. Úřad práce v Plzni se sídlem v Plzni 



48. Úřad práce Plzeň-jih se sídlem v Plzni 
49. Úřad práce Plzeň-sever se sídlem v Plzni 
50. Úřad práce hl. m. Prahy se sídlem v Praze 
51. Úřad práce Praha-východ se sídlem v Praze 
52. Úřad práce Praha-západ se sídlem v Praze 
53. Úřad práce v Prachaticích se sídlem v Prachaticích 
54. Úřad práce v Prostějově se sídlem v Prostějově 
55. Úřad práce v Přerově se sídlem v Přerově 
56. Úřad práce v Příbrami se sídlem v Příbrami 
57. Úřad práce v Rakovníku se sídlem v Rakovníku 
58. Úřad práce v Rokycanech se sídlem v Rokycanech 
59. Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou 
60. Úřad práce v Semilech se sídlem v Semilech 
61. Úřad práce v Sokolově se sídlem v Sokolově 
62. Úřad práce ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích 
63. Úřad práce ve Svitavách se sídlem ve Svitavách 
64. Úřad práce v Šumperku se sídlem v Šumperku 
65. Úřad práce v Táboře se sídlem v Táboře 
66. Úřad práce v Tachově se sídlem v Tachově 
67. Úřad práce v Teplicích se sídlem v Teplicích 
68. Úřad práce v Trutnově se sídlem v Trutnově 
69. Úřad práce v Třebíči se sídlem v Třebíči 
70. Úřad práce v Uherském Hradišti se sídlem v Uherském Hradišti 
71. Úřad práce v Ústí nad Labem se sídlem v Ústí nad Labem 
72. Úřad práce v Ústí nad Orlicí se sídlem v Ústí nad Orlicí 
73. Úřad práce ve Vsetíně se sídlem ve Vsetíně 
74. Úřad práce ve Vyškově se sídlem ve Vyškově 
75. Úřad práce ve Zlíně se sídlem ve Zlíně 
76. Úřad práce ve Znojmě se sídlem ve Znojmě 
77. Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou 
 

Příloha č. 1 k zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 



Příloha číslo 6: 

 

1. Úřad práce hl. města Prahy. 
Správním obvodem je území hl. města Prahy. 
2. Úřad práce v Příbrami. 
Správním obvodem jsou území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 
Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. 
3. Úřad práce v Českých Budějovicích. 
Správním obvodem jsou území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. 
4. Úřad práce v Plzni. 
Správním obvodem jsou území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Rokycany a Tachov. 
5. Úřad práce v Karlových Varech. 
Správním obvodem jsou území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 
6. Úřad práce v Ústí nad Labem. 
Správním obvodem jsou území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a 
Ústí nad Labem 
7. Úřad práce v Liberci. 
Správním obvodem jsou území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 
8. Úřad práce v Hradci Králové. 
Správním obvodem jsou území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou 
a Trutnov. 
9. Úřad práce v Pardubicích. 
Správním obvodem jsou území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.10) 
10. Úřad práce v Jihlavě. 
Správním obvodem jsou území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár 
nad Sázavou. 
11. Úřad práce Brno-město. 
Správním obvodem jsou území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo. 
12. Úřad práce v Olomouci. 
Správním obvodem jsou území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. 
13. Úřad práce v Ostravě. 
Správním obvodem jsou území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a 
Ostrava-město. 
14. Úřad práce ve Zlíně. 
Správním obvodem jsou území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. 
 
Příloha č. 2 k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 
 
 
 



Příloha číslo 7: 
 
   Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců v zájmu jejich 
dalšího uplatnění 
(podle zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky MPSV ČR č. 519/2004 Sb., 
v platném znění) 
 
 
Zaměstnavatel : (přesný název) :  
 
 

 
Statutární zástupce : 
 

Telefon : 
 
 

Fax : 

Adresa sídla firmy : 
 
 

Telefon : 

Adresa provozovny :  Telefon : 

Pověřený pracovník zaměstnavatele (doložte notářsky ověřenou plnou 
moc) : 
 
 

Telefon : 

 
IČO: 
        
 

Předmět podnikání : 

Právní forma :  
 
Bankovní spojení  : 
 

Číslo účtu : 
 

 
Přehled všech rekvalifikovaných zaměstnanců, kterých se žádost týká : 

Příjmení a jméno Rodné číslo Původní profese 
   
   
   
   
   
   

 



Zdůvodnění návrhu : 

 

Charakteristika profese – pracovní činnosti 
 
Název původní 
profese 

 
Počet 

Kvalifikace  
pracovníků 
* 

 
Kategorie 
** 
 

 
Název nové 
profese 

Získaný doklad o 
kvalifikaci po 
skončení 
rekvalifikace 

      
      
      
      
      
      
      

*     -    uvést zkratkou : VŠ, SOŠ, SOU 
**   -    uvést zkratkou : osoba se zdrav. postižením -  OZP, mladistvý – M, ostatní – O 
 
 
Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování informací z této žádosti podléhá 
režimu o svobodném přístupu k informacím podle zákona č.109/1999 Sb., v platném znění. 
 
 
K  žádosti  přiložte : 
 
1. Pracovní smlouvy zaměstnanců navržených k rekvalifikaci 
2. Dohody o rekvalifikaci  se zaměstnanci  
 
Veškerá potvrzení a dokumenty je nezbytné předložit ve formě originálu nebo ověřené 
kopie !!! 
 

V odůvodněných  případech a na vyžádání  ÚP Bruntál je žadatel povinen předložit i 
další podklady nezbytné k  posouzení žádosti. 
 

 
 
 



Čestné  prohlášení : 
Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a jsem si vědom právních 
následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů. 
 
 
 
 
 
V  __________________ dne __________________              podpis a razítko žadatele 
 
 
Žádost přijal __________________ dne __________________  
 
 
 
Projednáno v komisi APZ dne __________________ 
 
 



Příloha číslo 8: 

1. Rekvalifikace na dělnické profese 

    

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu 

Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo 
konání 

Montér suchých staveb 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,                

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová,tel.:597 494 183                  

90 dnů, 630 
hodin 

osvědčení s 
celostátní 
platností 

8.1. - 21.5.2010                     
12.2. - 

25.6.2010                   
19.3. - 3.9.2010                     

23.4. - 
8.10.2010               

28.5.-
12.11.2010                  

25.6.-
10.12.2010 

1/12,         
Ostrava       

Klempířské práce 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,                

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová,tel.:597 494 183                   

90 dnů, 630 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platnostíz 

8.1. - 21.5.2010                     
12.2. - 

25.6.2010                   
19.3. - 3.9.2010                   

23.4. - 
8.10.2010                

28.5.-
12.11.2010                   

25.6.-
10.12.2010 

1/12,         
Ostrava    

Instalatérské práce 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,                

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová,tel.:597 494 183    

90 dnů, 630 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

8.1. - 21.5.2010                    
12.2. - 

25.6.2010                  
19.3. - 3.9.2010                   

23.4. - 
8.10.2010                

28.5.-
12.11.2010                 

25.6.-
10.12.2010 

1/12,         
Ostrava       

Malířské práce 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,                

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová,tel.:597 494 183     

90 dnů, 630 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

8.1. - 21.5.2010                     
12.2. - 

25.6.2010                 
19.3. - 3.9.2010                   

23.4. - 
8.10.2010               

28.5.-
12.11.2010               

25.6.-
10.12.2010 

1/12,         
Ostrava        

Tesařské práce 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,                

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová, tel.:597 494 183   

90 dnů, 630 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

 8.1. - 
21.5.2010                     

12.2. - 
25.6.2010                 

19.3. - 3.9.2010                    
23.4. - 

8.10.2010               
28.5.-

12.11.2010               
25.6.-

10.12.2010 

1/12,         
Ostrava       

Kovoobrábění - 
soustružník 

ZŠ, potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola průmyslová, 
Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov         
p. Valer , tel.:554 637 159                      

24 dnů, 144 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/12,         
Krnov        

Kovoobrábění - frézař 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

Střední škola průmyslová, 
Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov         
p. Valer , tel.:554 637 159                      

20 dnů,144 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/12,         
Krnov       



Zámečnické práce 
ZŠ a vyšší, 

potvrzení zdravotní 
způsobilosti 

EDUCO CENTRUM, s. r. o.   
Maxima Gorkého 24, 794 01 

Krnov         p. Butora, tel.: 608 
970 669 

4 měsíce, 607 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
8/15,        
Krnov 

Kovoobráběčské práce 

SOV bez maturity, 
nedokončené SOV 

techn. 
směru(min.1, 5 
roku studia), 

potvrzení zdrav. 
Způsobilosti,18 let 

EDUCO CENTRUM, s. r. o.   
Maxima Gorkého 24, 794 01 

Krnov         p. Butora, tel.: 608 
970 669 

4 měsíce, 612 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
8/15,        
Krnov 

Dřevorubec 

ZŠ, potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti, starší 
18 let 

LESMA, s. r. o.                               
Revoluční 55, 794 01 Krnov                                          

p.Slepánek, tel.: 602 789 260 

3 týdny, 110 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 

platností, Průkaz 
k obsluze 

25.1.-12.2.2010                   
22.2.-12.3.2010                    
22.3.-9.4.2010                    
19.4.-7.5.2010                  
17.5.-4.6.2010                       
14.6.-2.7.2010   

4/20     
Frýdlant 

nad 
Ostravicí 

Kurz obsluhy 
křovinořezu a 

benzínové sekačky 

ZŠ, potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti, starší 
18 let 

LESMA, s. r. o.                               
Revoluční 55, 794 01 Krnov                                          

p.Slepánek, tel.: 602 789 260 

3 dny, 27 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 

platností, Průkaz 
k obsluze 

25.1.-27.1.2010                     
22.2.-24.2.2010                    
22.3.-24.3.2010                    
19.4.-21.4.2010         
17.5.19.5.2010                     
14.6.-16.6.2010 

4/20     
Frýdlant 

nad 
Ostravicí 

Kurz obsluhy 
hydraulické ruky 

ZŠ, potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti, starší 
18 let 

LESMA, s. r. o.                               
Revoluční 55, 794 01 Krnov                                          

p.Slepánek, tel.: 602 789 260 

10 dnů, 82 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností, 
Jeřábnický 

průkaz 

18.1.-29.1.2010                    
15.2.-26.2.2010                     
15.3.-26.3.2010                   
12.4.-23.4.2010                  
10.5.-21.5.2010                      
7.6.-18.6.2010 

4/12     
Frýdlant 

nad 
Ostravicí 

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo 
konání 

Kurz obsluhy lesních 
kolových traktorů 

ZŠ,řidičský průkaz 
skupiny T, 

potvrzení zdravotní 
způsobilosti, starší 

18 let 

LESMA, s. r. o.                               
Revoluční 55, 794 01 Krnov                                          

p.Slepánek, tel.: 602 789 260 

10 dnů, 82 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 

platností,  Průkaz 
k obsluze 

18.1.-29.1.2010                     
15.2.-26.2.2010                    
15.3.-26.3.2010                    
12.4.-23.4.2010                   
10.5.-21.5.2010                  
7.6.-18.6.2010 

4/20     
Frýdlant 

nad 
Ostravicí 

Lešenářské práce 
Vyučen, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 691 

5 dnů, 44 
hodin 

Průkaz lešenáře průběžně 
3/10    

Olomouc 

Pracovník znalý práce v 
elektrotechnice (v 

rozsahu 15 
vyučovacích hodin) - § 

5 

absolvent oboru 
elektro, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 692 

2 dny, 16 
hodin 

Osvědčení o 
způsobilosti v 

elektrotechnice 
dle v.č. 50/78 

Sb. § 5, 
Osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikace 

průběžně 
1/10      

Olomouc 

Pracovník pro 
samostatnou činnost v 

elektrotechnice (v 
rozsahu 20 

vyučovacích hodin) - § 
6 

Absolvent oboru 
elektro,min. 1 rok 

praxe v oboru 
elektro, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 693 

3 dny, 22 
hodin 

Osvědčení o 
způsobilosti v 

elektrotechnice 
dle v.č. 50/78 

Sb. § 6, 
Osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikace 

průběžně 
1/20      

Olomouc 



Pracovník pro řízení 
činnosti v 

elektrotechnice( v 
rozsahu 25 

vyučovacích hodin) - § 
7 

Absolvent oboru 
elektro,                             

Vyučen v oboru 
elektro- 2  roky 

odb.praxe, 
SO,ÚSO,VŠ v oboru    

elektro - 1 rok 
odb.praxe,                                   
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 694 

4 dny, 27 
hodin 

Osvědčení o 
způsobilosti v 

elektrotechnice 
dle v.č. 50/78 

Sb. § 7, 
Osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikace 

průběžně 
1/15      

Olomouc 

Pracovník pro řízení 
činnosti prováděné 

dodavatelským 
způsobem a prac. pro 

řízení provozu v 
elektrotechnice(30 
vyuč.hod.) - § 8 

Absolvent oboru 
elektro,                    

Vyučen a SO v 
oboru elektro- 6  
roků odb.praxe, 

ÚSO v oboru 
elektro - 4 roky 
odb.praxe, VŠ v 
oboru elektro - 2 
roky odb. praxe, 

potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 695 

4 dny, 32 
hodin 

Osvědčení o 
způsobilosti v 

elektrotechnice 
dle v.č. 50/78 

Sb. § 8, 
Osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikace 

průběžně 
1/15       

Olomouc 

Kurz revizního  
technika zdvihacích 

zařízení 

Střední vzdělání s 
maturitní 

zkouškou,technický 
směr                                                                 

-doklad o 
středošk.vzdělání- 
tech. zaměření, 

5let praxe v oboru 
ZZ  nebo doklad o 
VŠ- tech.zaměření, 

2 roky praxe v 
oboru ZZ              

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 696 

5 dnů, 34 
hodin 

Osvědčení o 
odborné 

způsobilosti RT 
ZZ 

průběžně 
5/15     

Olomouc 

Kurz revizního technika 
plynových zařízení 

Střední vzdělání s 
maturitní 

zkouškou,technický 
směr                                                                 

-doklad o 
středošk.vzdělání- 
tech. zaměření, 

5let praxe v oboru 
PZ  nebo doklad o 
VŠ- tech.zaměření, 

2 roky praxe v 
oboru PZ              

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 697 

5 dnů, 42 
hodin 

Osvědčení o 
odborné 

způsobilosti R 
TPZ 

průběžně 
3/15                                 

Olomouc 

Výroba, instalace a 
opravy el. strojů a 

přístrojů 

Vyučen                                                                 
-1 rok praxe,pod 

dozorem odborníka 
z oboru 

elektrotechniky 
(písemné doložení 
praxe), absolvent 

SOU, SPŠ, VŠ 
technického 

směru,věk starší 
18-ti let,                                     

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 698 

38 dnů, 308 
hodin 

Osvědčení dle 
akreditace 

MŠMT+osvědčení 
o způsobilosti v 
elektrotechnice 
dle v. č. 50/78 

Sb. 

od 24.2.2010 do 
30.6.2010 

10/25                                
Olomouc 

Jeřábník 

1 měsíc praxe na 
jeřábu, potvrzení o 

zdravotní 
způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 699 

5 dnů, 40 
hodin 

Průkaz 
jeřábníka+ 
osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikace 

průběžně 
1/10      

Olomouc 

Montér plynových 
zařízení 

SOU, technický 
směr                                        

doklad o vzdělání - 
technické 

zaměření, doložit 1 
rok praxe v oboru 

PZ               
-potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 700 

5 dnů, 37 
hodin 

Osvědčení o 
odborné 

způsobilosti 
montéra PZ 

průběžně 
3/15        

Olomouc 



Vazač 

Minimálně 1 týden 
praxe jako 

pomocný vazač        
Potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Vzdělávací středisko Andělová 
Olomouc                            

Pausterova 935/8a,772 00 
Olomouc                                                 

p. Šmahlík, tel.: 723 758 701 

2 dny, 10 
hodin 

Průkaz vazače + 
osvědčení o 

ukončení 
rekvalifikaace 

průběžně 
1/20        

Olomouc 

Umělechý truhlář 

Vyučen truhlář, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Soukromé středisko praktického 
vyučování RENOVA, o. p. s.        

Milotice nad Opavou 33, 792 01 
Milotice nad Opavou,                     

pí Tomčalová, tel.: 777 977 661 

49 dnů, 392 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

únor./2010 

4/12           
praxe- 
Milotice 

nad 
Opavou   
teorie- 
Krnov 

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo 
konání 

Kurz pro výkon 
obecných 

zemědělských činností 

ukončené základní 
vzdělání 

Obchodní akademie a Střední 
zemědělská škola,                    

nám. J. Žižky 10, 792 01 Bruntál         
pí Míkudíková, tel.:554 717 325 

8 týdnů, 304 
hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

rekvalifikačního 
kurzu s celostátní 

platností 

průběžně 
10/12        
Bruntál      

Obsluha CNC strojů 

18 let                                                                      
ukončená střední 

škola ve 
strojírenském 

oboru                                                      
ZPS s 

předpokladem a 
lékařským 

doporučením pro 
zaučení ve 

zvoleném oboru 

Republikové centrum,s.r.o 
Bulharská 621, 101 00 Praha                                 
pí Široká , tel.: 569 624 343 

6 týdnů, 200 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
1/3                      

Bruntál 

ZK 141 8 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola technická, 
Opava,p.o.                                

Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 
Opava                                      

p. Kincel, tel.: 563 621 808, 603 
214 312                           

4 týdny, 160 
hodin 

Osvědčení a 
svářecký průkaz 

1.9. 2009-
30.6.2010 

1/12             
Opava 

ZK 135 1.1 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,              
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

20 dnů, 160 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 

pro metodu 
"135" 

průběžně 
1/16       

Bruntál 

EN 287 - 1 ,,135P BW 
1.1 S t12 PF ss nb" 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,                                       
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                           
tel.:  603 495 316 

10 dnů, 80 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
mezinárodní- 
evropskou 

platností pro 
metodu "135" 

průběžně 
1/16                        

Bruntál 

EN 13133 ,,912 T 31 
AG t1,5 D28" 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,                                       
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

5 dnů, 40 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
mezinárodní- 
evropskou 

platností pro 
pájení kovů 

plamemenem 

průběžně 
1/10            

Bruntál 



ZP 311 -8 31 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,                                  
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

5 dnů, 40 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 
pro pájení kovů 
plamemenem 

průběžně 
1/10          

Bruntál 

ZP 311-2 1.1 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o, 
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

5 dnů, 40 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 
pro řezání ocelí 

kyslíkem 

průběžně 
1/4                

Bruntál 

ZP 15-2 1.1 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o, 
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

5 dnů, 40 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 
pro řezání ocelí 

vzduchovou 
plazmou 

průběžně 
1/4          

Bruntál 

ZK 141 8 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,                                       
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

20 dnů, 160 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 

pro metodu 
"141" 

průběžně 
1/16            

Bruntál 

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo 
konání 

ZK 111 1.1 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,                                       
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

20 dnů, 160 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 

pro metodu 
"111" 

průběžně 
1/16            

Bruntál 

ZK 311 1.1 

základní vzdělání, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o,            
tř. Práce 42,79201  Bruntál  

p. Petr Menšík,                              
tel.:  603 495 316 

20 dnů, 160 
hodin 

Svářečský 
průkaz-průkaz 

odborné 
kvalifikace 
svářeče, 

osvědčení s 
národní platností 

pro metodu 
"311" 

průběžně 
1/8           

Bruntál 

Řidič C (držitel skupiny 
B) 

základní 
vzdělání,řidičský 

průkaz skupiny B, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 851 

24 dnů, 68 
hodin 

Řidičský průkaz C průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Řidič D (držitel skupiny 
C) 

základní 
vzdělání,řidičský 

průkaz skupiny C, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 851 

24 dnů, 62 
hodin 

Řidičský průkaz 
D 

průběžně 
1/26                     

Bruntál 



Řidič CE (držitel 
skupiny C) 

základní 
vzdělání,řidičský 

průkaz skupiny C, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 851 

15 dnů, 30 
hodin 

Řidičský průkaz 
CE 

průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Řidič skupiny T 

základní 
vzdělání,řidičský 

průkaz skupiny B, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 851 

24 dnů, 81 
hodin 

Řidičský průkaz T  průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Řidič skupiny T (držitel 
skupiny B) 

základní 
vzdělání,řidičský 

průkaz skupiny B, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 852 

20 dnů, 51 
hodin 

Řidičský průkaz T  průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Průkaz profesní 
způsobilosti řidiče C, 

CE 

základní 
vzdělání,řidičský 
průkaz skupiny C 
nebo CE,nebo se 
účastní výuky a 
výcviku k získání 

řidičského 
oprávnění skupiny 

C, potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 853 

33 dnů, 144 
hodin 

Průkaz profesní 
způsobilosti 

řidiče 
C1,C1+E,C, C+E 

průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Průkaz profesní 
způsobilosti řidiče D 

základní 
vzdělání,řidičský 
průkaz skupiny 

D,nebo se účastní 
výuky a výcviku k 
získání řidičského 
oprávnění skupiny 

D, potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 854 

33 dnů, 144 
hodin 

Průkaz profesní 
způsobilosti 

řidiče 
D1,D1+E,D, D+E 

průběžně 
1/26                     

Bruntál 

Průkaz profesní 
způsobilosti řidiče - 
rozšíření z C na D 

základní 
vzdělání,řidičský 
průkaz skupiny 

D,nebo se účastní 
výuky a výcviku k 
získání řidičského 
oprávnění skupiny 

D, potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Tomáš Glatz AUTOŠKOLA                  
Sokolská třída 51,702 00 Ostrava                                 

p.Talík , tel.: 604 755 855 

15 dnů, 49 
hodin 

Průkaz profesní 
způsobilosti 

řidiče C1, C1+E, 
C, C+E, 

D1,D1+E,D, D+E 

průběžně 
1/26                     

Bruntál 

 

2. Rekvalifikace na profese ve službách      

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu 

Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo 
konání 

Šička konfekce 
ZŠ, potvrzení 

zdravotní 
způsobilosti 

SŠS a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace,               

U Studia 2654,700 30  Ostrava                       
pí  Malcharová,tel.:597 494 183                  

90 dnů, 630 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

8.1. - 21.5.2010       
12.2. - 

25.6.2010      
19.3. - 3.9.2010    

23.4. - 
8.10.2010  

28.5.-
12.11.2010  

25.6.-
10.12.2010 

1/6        
Ostrava 

Krupiér/ka 

Středoškolské 
vzdělání                             

potvrzení zdravotní 
způsobilosti                      

trestní 
bezúhonnost 

LUDUS & GAME s. r. o.          
Moravské náměstí , 602 00 Brno  

p. Kunyik, tel.: 549 210 605 

7 týdnů, 211 
hodin 

osvědčení s 
celostátní 
platností 

1.3. - 16.4.2010       
19.4. - 4.6.2010 

1/6            
Brno 



Kvalifikační kurz pro 
pracovníky v sociálních 

službách (a,b,c) 

 - základní vzdělání                                           
- středoškolské 

vzdělání                                           
- potvrzení o 

zdravotní 
způsobilosti 

Slezská univerzita Opavě                         
Na Rybníčku 1, 746 01Opava                                

pí Sedláčková, tel.: 554 614 352 

5 týdnů, 170 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
15/25             
Krnov 

 

3. Rekvalifikace pro 
THP      

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo konání 

Programování v C 

   Základní znalosti 
ovládání PC,  
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola 
průmyslová,Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov               
p. Valer , tel.:554 637 159                      

8 dnů, 48 
hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

kurzu s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/20        
Krnov 

Programování v Delphi 

   Základní znalosti 
ovládání PC,  
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola průmyslová, 
Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov              
p. Valer , tel.:554 637 159                      

8 dnů, 48 
hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

kurzu s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/20        
Krnov 

Programování v 
Pascalu 

   Základní znalosti 
ovládání PC,  
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola průmyslová, 
Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov               
p. Valer , tel.:554 637 159                      

8 dnů, 48 
hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

kurzu s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/20         
Krnov 

3D modelování v 
SolidWorks 

   Základní znalosti 
ovládání PC,  
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

Střední škola průmyslová, 
Krnov,p.o.                            

Soukenická 21, 794 01 Krnov         
p. Valer , tel.:554 637 159                      

5 dnů, 30 
hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

kurzu s 
celostátní 
platností 

průběžně 
4/20        
Krnov 

Pracovník grafického 
studia (v rozsahu 80 

hodin teoretické výuky) 

ZŠ,                                   
předpokládaná 

znalost obsluhy PC 
na uživatelské 

úrovni (Windows, 
textový editor) 

AP NETSOFT, s.r.o.,             
Hradecká 15, 746 01 Opava, 

pracoviště Bruntál, Opav                 
pí. Ing. Bendová Dana 

tel.:   777 677 020 

18 dnů, 104 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
6/17          

Bruntál, 
Opava 

Správce počítačové sítě 
(v rozsahu 100 hodin 

teoretické výuky) 

ZŠ                                                  
Předpokládaný 
základ znalosti 

obsluhy PC 

AP NETSOFT, s.r.o.,             
Hradecká 15, 746 01 Opava, 

pracoviště Bruntál, Opava 
pí. Ing. Bendová Dana 

tel.:   777 677 020 

17 dnů, 104 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
6/14        

Bruntál, 
Opava  

Správce počítačových 
aplikací 

SOŠ s maturitou, 
Gymnázium, SOU 

technického 
zaměření s výukou 

ICT 

Střední průmyslová škola,              
Kavalcova 814/1, 792 01 

Bruntál                       Ing. 
Kubíček,                                 

tel.: 555 559 716, 602 856 673 

18 týdnů, 
408 hodin 

Osvědčení o 
absolvování 

kurzu , 
Osvědčení 
ECDL, s 

evropskou 
platností 

průběžně od 
1.2.2010 

12/14        
Bruntál 

Základy osobního 
počítače 

zaměřeno na 
skupinu lidí, kteří 
potřebují doplnit 

znalosti v 
testovaných 
oblastech 

AP NETSOFT, s.r.o.,             
Hradecká 15, 746 01 Opava, 

pracoviště Bruntál, Opava 
pí. Ing. Bendová Dana 

tel.:   777 677 020 

7 dnů, 48 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 

5/12           
Bruntál,Krnov, 

Město 
Albrechtice, 
Vrbno pod 
Pradědem, 
Rýmařov, 
Osoblaha 



Obsluha osobního 
počítače podle osnov 

ECDL - START 
žádné 

AP NETSOFT, s.r.o.,                                       
Hradecká 15, 746 01 Opava, 

pracoviště Bruntál, Opava 
pí. Ing. Bendová Dana 

tel.:   777 677 020 

18 dnů, 116 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 

platností, doklad 
o úspěšně 

absolvovaných 
zkouškách ECDL 

průběžně 

5/12           
Bruntál,Krnov, 

Město 
Albrechtice, 
Vrbno pod 
Pradědem, 
Rýmařov, 
Osoblaha 

Obsluha osobního 
počítače (dle osnov 

ECDL Komplet) 

ZŠ a vyšší, v 
případě ZPS s 

doporučením lékaře 

EDUCO CENTRUM, s. r. o.   
Maxima Gorkého 24, 794 01 

Krnov         p. Butora, tel.: 608 
970 669 

32 dnů, 187 
hodin 

Osvědčení 
MŠMT s 

celostátní 
platností, index 

ECDL 

průběžně 

8/12           
Bruntál,Krnov, 

Město 
Albrechtice, 
Vrbno pod 
Pradědem, 
Rýmařov, 
Osoblaha 

Projektový manažer 

Středoškolské nebo 
odborné vzdělání 

ukončené 
maturitou 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

31 dnů, 155 
hodin 

Osvědčení o 
rekvalifikaci 
akreditované 
MŠMt ČR s 
celostátní 
platností 

průběžně 
10/12        
Bruntál 

Obchodní referent 

Středoškolské nebo 
odborné vzdělání 

ukončené 
maturitou 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

85 dnů, 426 
hodin 

Osvědčení o 
rekvalifikaci 
akreditované 
MŠMt ČR s 
celostátní 
platností 

průběžně 
10/12        
Bruntál 

Mzdové účetnictví 

středoškolské nebo 
odborné vzdělání 

ukončené 
maturitou 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

17 dnů, 85 
hodin 

Osvědčení o 
rekvalifikaci 
akreditované 
MŠMt ČR s 
celostátní 
platností 

průběžně 
8/15                         

Bruntál 

Zaměření 
rekvalifikačního kurzu 

Vstupní kvalifikační 
předpoklady 

Rekvalifikační zařízení, odp. 
pracovník, č. telefonu Délka kurzu Výstupní doklad Termíny kurzu 

min./max. 
počet 

uchazečů, 
místo konání 

Základy podnikání 

ZŠ, 18 let, 
potvrzení o 
zdravotní 

způsobilosti 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

21 dnů, 125 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 

8/10        
Bruntál, 
Krnov, 

Rýmařov, 
Vrbno pod 
Pradědem 

Ekonom malé a střední 
firmy (v rozsahu 294 
vyučovacích hodin) 

Středoškolské nebo 
odborné vzdělání 

ukončené 
maturitou se 

základní znalostí 
práce na PC, v 

případech 
doporučených 

úřadem práce lze 
akceptovat i nižší 

vzdělání, ale rovněž 
se základní znalosti 

PC 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

10 týdnů, 
300 hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
12/16        
Brutnál 

Nespecifická 
rekvalifikace (pro ZŠ a 

vyučené) 

Základní vzdělání a 
vyučení v oboru 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

119 dnů, 924 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
12/16          
Bruntál 



Nespecifická 
rekvalifikace (pro ÚSO 

s maturitou) 

Středoškolské 
vzdělání ukončené 

maturitou, 
popřípadě i pro 
absolventy s 

vyšším vzděláním 

POE EDUCO s.r.o,  
Štefánikova 12, 741 01 Nový 

Jičín, 
 pí. Grodová, tel.: 556 720 180,  

126 dnů, 750 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
8/20          

Bruntál 

Čtení a kreslení 
technické dokumentace 

( se zaměřením na 
AutoCAD) 

Střední a vyšší 
vzdělání,                               

Dobrá uživatelská 
znalost práce PC 

NICOM, a. s.                     
Strážnická 10, 627 00 Brno                

pí Baldíková, tel.: 541 240 337 

8 dnů, 64 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
1/10          

Ostrava 

Obchodní zástupce (v 
rozsahu 120 hodin) 

Střední vzdělání 
(vyučen),                       

Komunikační 
dovednosti,                                

Základy práce s PC 

E&A Consulting s. r. o.           
Bruntál                                           

p.  Mysliveček, tel.: 774 661 
155                   

15 dní, 121 
hodin 

Osvědčení s 
celostátní 
platností 

průběžně 
8/12            

Bruntál 

 

 

 

 

 


