
 

 

 

Harmonogram realizace školení v rámci projektu „Komplexní 

vzdělávání zaměstnanců Conteg, spol. s r. o. v globálním IT světě“ 

 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01492  

Celková částka nákladů projektu: 5 578 231,20 Kč  

Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015  

 
Realizované a probíhající kurzy: 

- Technické kreslení – realizováno a ukončeno, školení se účastnilo přes 30 zaměstnanců, 20 

zaměstnanců získalo certifikát za úspěšné absolvování tohoto kurzu.  

- Jazykové kurzy - po prázdninové přestávce se v září 2014 znovu rozeběhnou jazykové kurzy.  V 

uplynulém „školním roce“ na ně docházelo 60 pracovníků.  

- Školení PC gramotnosti – v první části školení (do 03/2014) bylo vyškoleno 50 zaměstnanců 

v programech Microsoft Office – Word, Exel a Outlook. V průběhu října a listopadu proběhne druhá 

část školení pro stávající zaměstnance, kteří se první části nestihli zúčastnit, a pro nové zaměstnance. 

- Školení svářečů – nerez ocel a hliník - probíhá kontinuálně po celou dobu projektu 

- Školení pracovníků mzdové a finanční účtárny, oddělení nákupu a expedice – možnost účastnit se 

v průběhu celé doby projektu otevřených školení s aktuálními problematikami v jejich oboru 

 

Další připravované kurzy: 

- Vyškolení interních lektorů vstupní akademie – v oblasti BOZP, kontroly a kvality, efektivního 

fungování výroby a technologie – vyškolení budou probíhat od září do listopadu 2014 

- Vstupní akademie – všeobecné řemeslné schopnosti - bude probíhat po vyškolení interních lektorů až 

do konce projektu 

- Školení efektivní fungování a řízení výroby – bude probíhat od podzimu 2014 do konce doby 

projektu. V jeho rámci bude proškolena většina pelhřimovských zaměstnanců naší firmy. 

- Kurzy Manažer kvality a Technik kvality – proběhnou pro vybrané pracovníky, část na podzim 2014, 

další skupiny budou pokračovat začátkem roku 2015   

- Semestrální kurz technická zařízení budov – kurz bude probíhat na podzim a v zimě formou praxe na 

vybraném pracovišti partnerské univerzity 

- Vyškolení obsluhy a údržby CNC strojů u stávajícího i nového strojního vybavení  - v září a říjnu 

2014 proběhnou školení v oblasti obsluhy a údržby stávajících technologií. Po nich bude následovat 

proškolení obsluhy a údržby pro nové technologie. 

 

Dosavadní výsledky  

 

V projektu bylo do srpna 2014 celkem vyškoleno 99 osob - zaměstnanců výrobního závodu společnosti 

Conteg, spol. s r. o. v Pelhřimově. 

 

V rámci projektu bylo do srpna 2014 proškoleno celkem 155 úspěšných absolventů kurzů. 

 

Kontaktní osoby 

Miroslava Válková, m.valkova@conteg.cz, tel.: 565 300 344, 602 442 645 

Eva Augustová, e.augustova@conteg.cz, tel.:, 602 106 194  
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