Příloha č. 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
v rámci projektu OPZ:
„Podporou vzdělanosti zaměstnanců̊ k trvalému růstu společnosti - inovace a posílení
vzdělávacího systému “
Reg. č. : CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004594
Cílem tohoto projektu je zvýšení znalostí, dovedností a kvalifikací zaměstnanců společnosti
Bagger k.s. a zaměstnanců jejího partnera tak, aby odpovídaly požadavkům pracovního místa a
trhu práce.
Zadavatel požaduje návrh plánu vzdělávání dle jednotlivých okruhů vzdělávání – základní IT
dovednosti, manažerské a měkké dovednosti, ekonomické, účetní a právní dovednosti, technické
a další odborné dovednosti.
I. Obecné IT kurzy
Obsah: Kurzy obecného IT budou zaměřeny na maximální a efektivní využití výpočetní techniky
v managementu, obchodu, administrativě a provozu.
Požadované tematické okruhy kurzů:
•
•
•
•

MS Office Word – základní a pokročilé kurzy, vytváření komplexních dokumentů
MS Office Excel – základní kurzy
MS Office Excel – pokročilé funkce, analýza dat
MS Office Excel – expertní dovednosti, využití maker

Výše uvedené kurzy budou plánovány pro celkem 7 pracovníků.
•
•
•

AutoCAD/CAD/CAM - základní a pokročilé kurzy
Trimble – školení totální stanice
Účetní SW

Výše uvedené kurzy jsou plánovány pro celkem 4 pracovníky zadavatele.
Rámcový rozsah požadovaného vzdělávání je 1264 osobo/hodin.
Délka vyučovací hodiny: 60 minut
Frekvence výuky: dle potřeb zadavatele.
Úroveň: začátečník až pokročilý; dodavatel je povinen přizpůsobit výuku dané úrovni.
Charakteristika výuky: důraz na interaktivní formu, praktické využití a uplatnění získaných
informací v praxi, aktuálnost poskytovaných informací.
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Zakončení kurzu: vydáním potvrzení o absolvování kurzů dle Výzvy k podání nabídek; dodavatel
jej vystaví na základě ověření získaných znalostí formou písemného testu; ověřování znalostí je
součástí výukových hodin.
Min. povinná účast: 70 %
Místo plnění: Mýto zajistí zadavatel, Plzeňský kraj a Praha zajistí dodavatel
Povinné vybavení učebny:
a) obvyklé vybavení: tabule nebo flipchart, stoly, židle nebo lavice, sociální zařízení
b) zvláštní vybavení: PC nebo notebooky s potřebnou softwarovou výbavou, připojení
k internetu
Povinná dokumentace a evidence: dle Výzvy k podání nabídek.
II. Měkké a manažerské dovednosti
Obsah: Měkké a manažerské dovednosti sledují splnění základních cílů:
1) Rozvoj efektivního řízení na všech úrovních společnosti
2) Zkvalitnění komunikace a týmové spolupráce, předávání interních znalostí a zvládnutí
úkolů interních lektorů
3) Rozvoj HR procesů
4) Koučink
5) Rozvoj obchodních dovedností u pracovníků managementu
6) Rozvoj řízení projektů a zakázek
Požadována jsou zejména následující témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efektivní komunikace – různé úrovně pro potřeby managementu, obchodu a interních
lektorů
Vedení a koučink zaměstnanců – různé úrovně pro potřeby managementu a interních
lektorů
Projektové řízení – na základní, střední i pokročilé úrovni
Zvyšování efektivity procesů
Zvyšování výkonnosti
Obchodní dovednosti – základní, pokročilé
Obchodní jednání – základy a pokročilé vyjednávání
Prezentační dovednosti – různé úrovně pro potřeby obchodu, managementu a řízení
výroby
Psychologie v obchodě
Hodnocení a motivace zaměstnanců

Zadavatel dále požaduje podporu praktické aplikace klíčových dovedností formou koučinku.
Rámcový rozsah požadovaného vzdělávání je celkem 2 576 osobo/hodin pro celkem 7 pracovníků.
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Délka vyučovací hodiny: 60 minut
Frekvence výuky: dle potřeb zadavatele
Charakteristika výuky: interaktivní forma, praktické využití a uplatnění získaných informací
v praxi a rovněž aktuálnost informací.
Zakončení kurzu: vydáním potvrzení o absolvování kurzů dle Výzvy k podání nabídek, ověřování
znalostí je součástí výukových hodin.
Min. povinná účast: 70 %
Místo plnění: Mýto zajistí zadavatel, Plzeňský kraj a Praha zajistí dodavatel
Vybavení učebny:
a) povinné: tabule nebo flipchart, stoly, židle nebo lavice, sociální zařízení
b) volitelné: audiovizuální technika (např. projektor pro prezentace), připojení k internetu
atd.
c) zvláštní vybavení: PC nebo notebook s potřebnou softwarovou výbavou pro každého
účastníka, připojení k internetu
Povinná dokumentace a evidence: dle Výzvy k podání nabídek.
V. Účetní, právní a ekonomické kurzy
Obsah: účetní, právní a ekonomické kurzy jsou zaměřeny jak na účetní a daňová témata, tak na
zvýšení ekonomického a právního povědomí pracovníků
Požadovaná témata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daňová problematika – DPH, daň z příjmu
Účetní problematika – účetní závěrka, fakturace, doklady
Novinky v daních a účetnictví
Právní minimum – základní a rozšířená problematika
Smluvní vztahy
Ekonomické minimum
Cash flow a jeho řízení
Kalkulace nákladů – základní a pokročilé kurzy, řízení nákladů ve výrobě

Rámcový rozsah požadovaného vzdělávání je 672 osobo/hodin pro celkem 7 zaměstnanců.
Délka vyučovací hodiny: 60 minut
Frekvence výuky: dle požadavků zadavatele
Základní charakteristika: důraz na interaktivní formu, praktické využití a uplatnění získaných
informací v praxi a aktuálnost informací.
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Zakončení kurzu: vydáním potvrzení o absolvování kurzů dle Výzvy k podání nabídek; dodavatel
jej vystaví na základě ověření získaných znalostí formou písemného testu; ověřování znalostí je
součástí výukových hodin.
Min. povinná účast: 70 %
Místo plnění: Mýto zajistí zadavatel, Plzeňský kraj a Praha zajistí dodavatel
Vybavení učebny:
a) povinné: tabule nebo flipchart, stoly, židle nebo lavice, sociální zařízení
b) volitelné: audiovizuální technika (např. projektor pro prezentace), připojení k internetu
Povinná dokumentace a evidence: dle Výzvy k podání nabídek.
VI. Technické a jiné odborné kurzy
Obsah: cílem je především potřeba získání, resp. prohloubení kvalifikace a odbornosti
v technologické rovině ve vazbě na technologie využívané v provozu a poskytování produktů a
služeb zadavatele.
Požadovaná tématika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svařování – základní, pokročilé a opakovací kurzy, kurzy dle normy ČSN EN 287-1 včetně
přezkoušení
Obsluha manipulačních vozíků/Opakované školení
Vazač břemen/Opakované školení
Základní kurz obsluhy stavebních strojů
Obsluha hydraulické ruky/Opakovací školení
Řidičské oprávnění skupiny C /rozšíření z B na C
Jeřábnické oprávnění/Opakovací školení
Práce s motorovou pilou
Školení olejového hospodářství
Základy hydrauliky – pneumatiky
Školení diagnostiky systému SD-DPF, FAB
Servis stavebních strojů

Rámcový rozsah požadovaného vzdělávání je 4014 osobo/hodin pro 18 pracovníků.
Délka vyučovací hodiny: 60 minut
Frekvence výuky: dle požadavků zadavatele
Základní charakteristika: důraz na interaktivní formu, praktické využití a uplatnění získaných
informací v praxi a aktuálnost informací.
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Zakončení kurzu: vydáním potvrzení o absolvování kurzů dle Výzvy k podání nabídek; dodavatel
jej vystaví na základě ověření získaných znalostí formou písemného testu; ověřování znalostí je
součástí výukových hodin.
Min. povinná účast: 70 %
Místo plnění: Mýto zajistí zadavatel, Plzeňský kraj a Praha zajistí dodavatel
Vybavení učebny:
a) povinné: tabule nebo flipchart, stoly, židle nebo lavice, sociální zařízení
b) povinné: praktická zkouška
c) volitelné: audiovizuální technika (např. projektor pro prezentace), připojení k internetu
Povinná dokumentace a evidence: dle Výzvy k podání nabídek.
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