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informace o průběhu vzdělávacích aktivit dotovaných v rámci 

projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

 

Jsou fakt skvělí !!!!! 
 
Již sedm z našich zaměstnanců úspěšně absolvovalo kurzy, na které přispěl za podpory  úřadu práce  EU fond 
zaměřených na podporu podnikání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 
 
Kvalitu našich služeb tak můžeme zaručit sedmi dalšími certifikáty v rámci norem ISO, ale především praktickou ukázkou 
dalších dovedností a šíří nabídky našich schopností, které pomohou splnit očekávání a požadavky Vás – našich zákazníků. 
 
Zaměstnanec Filip Malec úspěšně dokončil kvalifikaci v kurzu svařování  v ochr.atmosféře tavící se elektrodou  
mater.vysokolegované oceli certifikátu EN287-1 135 P BW FM1S s12 PF ss nb ukončené závěrečnou zkouškou dle ČSN 
EN ISO 9606-1.Své dovednosti teď uplatňuje při výrobě svařence  série  Cargotec  z vysokolegované oceli pro odběratele 
Fritzmeier s.r.o. 
Zaměstnanci Jan Brunclík a Tomáš Steiner také úspěšně ukončili své kvalifikace v kurzu  svařování  v ochr.atmosféře 
tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG včetně závěrečné zkoušky dle ČSN 05 0705 a zvýšili svou kvalifikaci z pozice 
přípraváře výroby na pozici svářeč. Tím si výrazně rozšířili své uplatnění na trhu práce a posílili naši rostoucí výrobní 
kapacitu. P. Steiner díky své odbornosti navíc převzal i vedení skupiny svářečů pro výrobu prvků pro odběratele 
Fritzemeier s.r.o. a pracuje tak i na svých managerských dovednostech organizace a plánování. V rostoucí struktuře 
rozvíjející se výroby je to velmi potřebné.  
 
  Mimo svářečské dovednosti je výraznou pomocí i certifikace práce s programem Solidworks, která pomáhá při zpracování 
přípravy výrobní dokumentace   pro odběratele zakázkové výroby např. pro  VAK Vyškov, Trasko  s.r.o. atd. Zvýšil se 
objem a   kvalita výroby, byly otevřeny nové kontrakty s novými odběrateli. Tuto náročnou certifikaci zvládli zaměstnanci 
Martin Matys, Petr Vojtek, Vladimír Jašíček a Ing.Petr Jašíček. 
 
Den 15.9.2017 je pro nás důležitým dnem, který prověřuje kreativitu každého z nás. Musíme dokázat pracovat bez palců. 
Všichni je totiž držíme Filipu Malcovi, aby dne úspěšně složil zkoušky i v kurzu svařování  v ochr.atmosféře netavící se 
wolframovou elektrodou v ochr. inter. plynu TIG ukončené závěrečnou zkouškou dle ČSN 05 0705. Určitě to zvládne. 
 
Děkujeme velice všem ostatním našim zaměstnancům, kteří v době nepřítomnosti zúčastněných na školení pomohli 
překonat zvýšeným úsilím kritickou dobu nedostatku pracovních sil, splnit v termínu smluvené zakázky a nenarušit dobré 
vztahy se zákazníky.  
 
Účelu, pro který jsme od projektu POVEZ II vstupovali bylo určitě dosaženo. Zvedla se pracovní kvalifikace všech 
zúčastněných, certifikace a renomé firmy, došlo k rozšíření služeb i navázání nových kontraktů i k rozvoji vnitřní 
organizační struktury rostoucí firmy.  
 
Proto i nadále hodláme v této strategii pokračovat, vzdělávacích aktivit, na které je přispíváno z projektů fondů EU a 
státního rozpočtu, dále využívat, a všem ostatním zaměstnavatelům v regionu můžeme spolupráci s ÚP Vyškov a využití 
EU fondů jen doporučit. Zejména v dnešní době nedostatku kvalifikovaných sil na trhu. Půjdeme i nadále „baťovskou 
cestou“ výchovy vlastních pracovníků potřebných pro naši výrobu a to jak u lidí  mladých, kteří svou pracovní kariéru teprve 
začínají, tak i zvýšením praktických dovedností u starších pracovníků, kteří do atmosféry kolektivu přispívají morálním 
kreditem, spolehlivostí a stabilitou.  
 
Považujeme za velmi chvályhodné a smysluplné, že veřejné rozpočty ČR i zdroje EU jsou využívány do tak hodnotné a 

perspektivní investice, jako je vzdělání. Je velmi prozřetelné, že naše vláda dokáže uvažovat perspektivně do budoucnosti  

a uvědomuje si, že nejen budoucí generace našich dětí musí být vzděláním a kvalifikací připravena na dobu nastupující 

nové průmyslové revoluce a robotizace ,ale i stávající lidské zdroje musí mít možnost se přizpůsobit rostoucím nárokům na 

znalosti a dovednosti tak, aby mohly být plně využity na dnešním trhu práce a přispívat k úspěšnému rozvoji ekonomiky a 

nárůstu HDP místo toho, aby pro své zastaralé a nedostatečné vzdělání zůstávali v poli nezaměstnaných, kteří rozpočet 

státu jen neúčelně vyčerpávají. 
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