
 
                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

 

Dovoluji si Vás požádat jménem České asociace vzdělávacích institucí, o.s. o předložení 

cenové nabídky na níže uvedenou poptávanou službu. 

 

Jedná se o službu Vzdělávání cílové skupiny v rámci projektu „Rodina a práce v harmonii“ 

(CZ.2.17/2.1.00/37219). 

 

Předmětem poptávky je výběr dodavatele, který samostatně a komplexně po dobu realizace 

projektu zajistí a dodá: 

 

„Kurz podnikání“, kurz je určen skupině zájemců o podnikání, rozsah kurzu 10 školících 

dnů po 8 vyučovacích hodinách na třech školících místech. Cílem tohoto kurzu je proškolit 30 

osob na třech desetidenních kurzech. Oblasti kurzů jsou ekonomické dovednosti, soft skills a 

IT. Závěrečná zkouška formou testu a pro úspěšné vydání certifikátu. 

Kurz dodá zájemcům v odpovídajícím rozsahu a kvalitě praktické kompetence, potřebné pro 

finanční řízení vlastního drobného podnikání. Celkem 30 proškolených budoucích 

podnikatelů. 

 Témata: 

1. Založení firmy  

2. Stanovení předmětu podnikání 

3. Efektivní řízení firmy poté bude navazovat sociální a zdravotní pojištění OSVČ 

4. Daňová evidence na PC - 2 dny 

5. Daňová problematika OSVČ 

6. Marketing v praxi 

7. MS Excell - pokročilý 

8. MS Word - pokročilý 

9. Grafické práce pro podnikatelskou praxi 

 

 

Pro zájemce o zaměstnání je určený „Zaměstnanecký kurz“, který má rozsah 10 školících 

dnů po 8 vyučovacích hodinách na třech školících místech. Cílem tohoto kurzu je proškolit 30 

osob na třech desetidenních kurzech. Oblasti kurzů jsou obecné dovednosti, soft skills a IT. 

Závěrečná zkouška formou testu a pro úspěšné vydání certifikátu. 

Kurz dodá zájemcům v odpovídajícím rozsahu a kvalitě praktické kompetence potřebné pro 

získání vhodného zaměstnání a následný dobrý zaměstnanecký vztah. Celkem 30 

proškolených budoucích zaměstnanců. 

Témata: 

1. Pracovně-právní vztahy 

2. Úspěšný životopis a motivační dopis 

3. Přijímací pohovor v praxi 

4. Komunikativní a asertivní na pracovišti 

5. Týmová práce a vedení lidi 

6. Prezentační dovednosti v praxi zaměstnance 

7. MS Excel pro pokročilé 

8. MS Word pro pokročilé 

9. MS PowerPoint 
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Pro úspěšné účastnice obou dvou kurzů budou připraveny postupně dva „Job Kluby“, což je 

třídenní pobyt, kde budou mít možnost absolvovat řadu praktických nácviků témat z kurzu 

zaměstnaneckého či podnikatelského. Počet proškolených je 60. 

Témata Job Klubu: 

1. praktický přijímací pohovor externím personalistou (nahrávání každé účastnice a sledování 

chyb, opravy atd.). 

2. praktický nácvik řízení skupiny a prezentační dovednosti. 

3. ucelený příklad z daňové evidence, vypsání interaktivních formulářů daně z příjmu, a 

přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. 

4. asertivní techniky v praxi 

5. výroba vlastního letáků pro svoji praxi 

6. sebeprezentace před publikem s nahrávkou 

7. právní poradna 

 

Zaměstnanecký a podnikatelský kurz bude realizovaný na území hlavního města Prahy, Job 

Klub bude realizovaný ve Středočeském kraji, místo bude upřesněno. 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 

 Osnovu ke každému jednotlivému výukovému dni 

 Cenovou nabídku na oba dva kurzy + Job Klub. 

 

 

Dodávka služby je poptávána v rámci „Rodina a práce v harmonii“ (CZ.2.17/2.1.00/37219). 

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita s podporou 

Evropského sociálního fondu. 

 

Cena vzdělávání cílové skupiny: 

 

Nabídku prosím zašlete nejpozději do 20. 2. 2015 

 

Kontaktní email – info@cavi.cz 

 

S pozdravem  

 

Bc. Lucie Mazalová – koordinátor vzdělávání 


