Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.
ul. A. Jiráska, 1887, Most

Vzdělávání (pro dospělé), které je škola schopna poskytovat téměř okamžitě,
maximálně do 14 dnů od případné poptávky.

A ) Rekvalifikace
A.1) Příprava na uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
(vazba na NSK)
Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program –
např. cílová skupina, pro kterou je určen; co má být výstupem; rozsah
č. Název dílčí kvalifikace
studia; forma studia atd.)
1.
A.2)
č.
1.

Ostatní rekvalifikace
Název vzdělávání,
vzdělávacího programu,
kurzu apod.
Finanční gramotnostškola v současné době
žádá o akreditaci
MŠMT

Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program –
např. cílová skupina, pro kterou je určen; co má být výstupem; rozsah
studia; forma studia atd.)
Kód DK dle NSK 30172 – lektoři - Lektor je kvalifikovaný
pracovník, který provádí výuku a praktický výcvik v odborných
kurzech v příslušném oboru činnosti, provádí lektorskou činnost na ZŠ
v rámci ŠVP, SŠ v rámci ŠVP. Kurz bude určen učitelům, široké
veřejnosti, nezaměstnaným. Obsahová náplň odpovídá oblasti financí,
Orientaci ve světě financí, finančního investování, bank, bankovních
produktů, úvěrová politika, výpočet jistin, úroků…
Výstupem bude osvědčení po ověření získaných dovedností.
Kombinovaná forma vzdělávání – kombinace prezenční formy a
distanční formy. Rozsah 70 hod- 40 teorie/ 30 praktika.

B ) Další vzdělávání na objednávku (pro zaměstnavatele, firmu, sociálního
partnera apod.)

1.

Název vzdělávání,
vzdělávacího programu,
kurzu apod.
Kurz AJ

2.

Kurz RJ

č.

Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program –
např. cílová skupina, pro kterou je určen; co má být výstupem; rozsah
studia; forma studia atd.)
Dle ŠVP školy, lze se specializovat na ekonomii, veřejnou správu,
bezpečnostní činnost.
Cílovou skupinou mohou být učitelé, policisté, kriminalisté, úředníci,
pracovníci veřejné správy, ostatní.
Forma studia a rozsah se může přizpůsobit cílové skupině.
Kombinovaná forma vzdělávání – kombinace prezenční formy a
distanční formy
Dle ŠVP školy, lze specializovat na ekonomii, veřejnou správu,
bezpečnostní činnost.
Cílovou skupinou mohou být učitelé, policisté, kriminalisté, úředníci,
pracovníci veřejné správy, ostatní. Kombinovaná forma vzdělávání –
kombinace prezenční formy a distanční formy.
Forma studia a rozsah se může přizpůsobit cílové skupině.
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3.

Příprava na státnice z
AJ

4.

Kurz grafologie

C)

Zájmové a občanské vzdělávání

1.

Název vzdělávání,
vzdělávacího programu,
kurzu apod.
Grafologická poradna

2.

Finanční gramotnost

3.

Gender studia a
multikultura

4.

Kurz grafologie

č.

Dle ŠVP školy, lze specializovat na ekonomii, veřejnou správu,
bezpečnostní činnost.
Cílovou skupinou mohou být učitelé, policisté, kriminalisté, úředníci,
pracovníci veřejné správy, ostatní.
Forma studia a rozsah se může přizpůsobit cílové skupině.
Kombinovaná forma vzdělávání – kombinace prezenční formy a
distanční formy
Standardní, integrované a víkendové výuky (možnost také
individuální výuky). Grafologie (řec. grafein - psát, logos - nauka)
uplatňuje se ve dvou směrech: jednak pro potřeby znaleckého
posuzování pravosti rukopisu, např. textu a zejm. podpisu (soudní
znalci písma se vyjadřují k pochybnostem o této pravosti, např. při
podezření na zfalšovaný podpis); jednak z hlediska povahopisu, tj.
určování povahy pisatele daného textu podle znaků jeho rukopisu.
Cílovou skupinou jsou PPP, personální agentury, personalisté, banky,
pojišťovny, školy, advokáti. Výstupem je certifikát po absolvování
zkoušky.

Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program –
např. cílová skupina, pro kterou je určen; co má být výstupem; rozsah
studia; forma studia atd.)
Zjištění povahových rysů pisatele, pomoc při řešení soukromého,
pracovního a společenského života.Řešení výchovných problémů dětí.
Řešení psychicky náročných situací – po rozvodu, drogová závislost.
Objevit pohnutku příčiny chování pachatele, např. anonymů.
Identifikace falešných podpisů a textů na směnkách, smlouvách…
Zjišťování solidnosti a poctivosti v jednání obchodních partnerů.
Cílovou skupinou jsou firmy, advokáti, učitelé, banky, personální
agentury, soudy, rodiče, PPP… Výstupem je doklad o daném šetření.
Cílovou skupinou mohou být učitelé, veřejnost. Ten, kdo má zájem
dozvědět se o dluhové pasti, finančním vzdělání, orientovat se ve
světě bank, finančních společností, úvěrech. Výstupem bude certifikát
a absolvování 70 hodinového kurzu. Forma studia se dá přizpůsobit
cílovému segmentu: kombinovaná, eLearning, Moodle.
Cílovou skupinou mohou být učitelé, veřejnost. Ten, kdo má zájem
dozvědět se něco o rovnoprávnosti mužů a žen, multikultuře. Forma
studia se dá přizpůsobit cílovému segmentu: kombinovaná, eLearning,
Moodle.
Standardní, integrované a víkendové výuky (možnost také
individuální výuky). Grafologie (řec. grafein - psát, logos - nauka)
uplatňuje se ve dvou směrech: jednak pro potřeby znaleckého
posuzování pravosti rukopisu, např. textu a zejm. podpisu (soudní
znalci písma se vyjadřují k pochybnostem o této pravosti, např. při
podezření na zfalšovaný podpis); jednak z hlediska povahopisu, tj.
určování povahy pisatele daného textu podle znaků jeho rukopisu.
Cílovou skupinou jsou PPP, personální agentury, personalisté, banky,
pojišťovny, školy, advokáti. Výstupem je certifikát po absolvování
zkoušky.
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