Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti
obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost
KLIMA, a.s.
CZ.1.04/1.1.02/94.00122

V naší společnosti Klima, a.s. se úspěšně zahájila realizace projektu
„Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a
odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s.“
dotovaného z fondů EU v rámci OP LZZ.
V hodnotě:

2 599 894,00 Kč.

Termín realizace projektu: květen 2013 – Prosinec 2014.
Řídící orgán:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci ESF
Oddělení realizace OP LZZ – Adaptabilita

V průběhu realizace projektu se již uskutečnilo školení části
Vzdělávacího bloku I. a Vzdělávací blok III.

Vzdělávání I.
V oblasti bloku Obsluha IS Helios a jeho komunikace s odbornými
aplikacemi operačního systému byla realizována tato školení:
Specifika IS Helios
Školení o délce 2 dnů se uskutečnilo v termínech 10.6.2014 a 20.6.2014 v Prachaticích.
Školení se zúčastnili 3 zaměstnanci a školitelem byl Ing. Libor Hodan.

Mzdy a docházkový systém
Školení o délce 2 dnů se uskutečnilo v termínu 23.6.2014 a 24.6.2014 v Prachaticích. Školení
se zúčastnilo 8 zaměstnanců a školitelem byl Ing. Libor Hodan.

CRM aplikace - podpora prodeje
Školení o délce 2 dnů se uskutečnilo v termínu 26.6.2014 a 27.6.2014 v Prachaticích. Školení
se zúčastnilo 7 zaměstnanců a školitelem byl Ing. Libor Hodan.

Vzdělávání III.
V oblasti bloku Praktická školení z obsluhy technologií s vazbou na
tvorbu, realizaci, dodržování a sledování postupů ve výrobě – školení
dělnických profesí byla realizována tato školení:
TPV – čtení technické dokumentace
Školení se zúčastnily 4 skupiny. V 1. skupině bylo 13 lidí, školení proběhlo 14.3.2014
v Prachaticích a školitelem byl Jiří Pok. Ve 2. skupině bylo 18 lidí, školení proběhlo 3.4.2014
v Prachaticích a školitelem byl Jiří Pok. Ve 3. skupině bylo 15 lidí, školení proběhlo 10.4.2014
v Prachaticích a školitelem byl Ing. Roman Beran. Ve 4 skupině bylo celkem 13, školení
proběhlo 11.4.2014 a školitelem byl Jiří Pok.

TPV – sebekontrola, hlášení neshod ve výrobě
Školení se zúčastnilo 5 skupin. V 1. skupině bylo 18 lidí, školení proběhlo 19.3.2014
v Prachaticích a školitelem byl Jiří Pok. Ve 2. skupině bylo 17 lidí, školení proběhlo 1.4.2014
v Prachaticích a školitelem byl Jiří Pok. Ve 3. skupině bylo 11 lidí, školení proběhlo 2.4.2014
v Prachaticích a školitelem byl Jiří Pok. Ve 4 skupině bylo celkem 5 lidí, školení proběhlo
9.4.2014 a školitelem byl Jiří Pok. V 5 skupině bylo celkem 13 lidí, školení proběhlo 30.4.2014
a školitelem byl Jiří Pok.

Dodržování pravidel obsluhy a základních dovedností
Školení bylo rozděleno na 3 skupiny. V 1. skupině bylo 13 lidí, školení proběhlo 14.3.2014. Ve
2. skupině bylo celkem 20 lidí, termín školení byl 27.3.2014 a ve 3. skupině bylo 19 lidí a
školení proběhlo 3.4.2014. Školitelem všech tří skupin byl Jiří Pok, a místem školení byly
Prachatice.

Provoz, údržba, ergonomie, skladování NV
Školení bylo rozděleno na 3 skupiny. V 1. skupině bylo 24 lidí, školení proběhlo 20.3.2014. Ve
2. skupině bylo celkem 17 lidí, termín školení byl 27.3.2014. Ve 3. skupině bylo 15 lidí a
školení proběhlo 9.4.2014. Školitelem všech tří skupin byl Jiří Pok, a místem školení byly
Prachatice.

Vzdělávání III.
V oblasti bloku Praktická školení z obsluhy technologií s vazbou na
tvorbu, realizaci, dodržování a sledování postupů ve výrobě – školení
managementu výroby a skladů byla realizována tato školení:
Plánování výroby, MTZ, unifikace
Dvoudenní školení 1 skupiny o 6 lidech proběhlo v termínech 28.3.2014 a 24.4.2014
v Prachaticích. Školitelem byl Jiří Pok.

Řízení výroby a organizace práce
Jednodenní školení 1 skupiny o 6 lidech proběhlo v termínu 15.5.2014 v Prachaticích.
Školitelem byl Jiří Pok.

Řízení kvality, reklamační procesy, obchod a logistika v provozu
Jednodenní školení 1 skupiny o 12 lidech proběhlo v termínu 10.4.2014 v Prachaticích.
Školitelem byl Jiří Pok.

Dále se bude školit:
Vzdělávání I.
Blok je rozdělen na 2 oblasti:
 Obsluha IS Helios a jeho komunikace s odbornými aplikacemi operačního systému.
- oblast obsahuje tato školení: - Procesní řízení výroby
- Modul Plánování - jeho užití
- Tvorba TPV a kalkulace
 Střední stupeň ovládání kancelářských a marketingových aplikací OS
- oblast obsahuje tato školení: - Počítačové dovednosti - střední stupeň
ovládání operačního systému a jeho vazby do
informačního systému společnosti – školení
pro zaměstnance nad 50 let
- Využití IT a IS Helios pro oblast
obchodních a logistických procesů.
Vzdělávání II.
 Oblast vzdělávání pracovníků TPV, THP a vedoucích výroby z oblastí užití norem, TPV
ve výrobě.
- oblast obsahuje tato školení: - Praktické školení stanovení normy spotřeby
času na strojní vybavení společnosti Klima
a.s.

http://www.esfcr.cz/projekty/zavedeni-komplexniho-systemu-vzdelavani-voblasti-obecnych-a
Školení bude realizovat společnost BanCon, s.r.o.

