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Zhodnocení projektu "Dostupné vzdělávání v každém věku" 
 

Projekt „Dostupné vzdělávání v každém věku“, který je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozšířil nabídku SOŠ a SOU stavební Kolín 
o nové programy zaměřené na vzdělávání veřejnosti. A jak zhodnotili proběhlé vzdělávací 
moduly jejich lektoři? 

 
KA 01 Svařování plastů a pájení mědi 

Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi na tvrdo a měkko si v tomto modulu 
vyzkoušelo celkem 24 frekventantů. Své nově nabyté teoretické poznatky promítli do 
praktické roviny, rozšířili si obzory pod vedením zkušených pedagogů a nyní jsou zcela 
připraveni pro celoživotní realizaci ve zmíněných oborech. V hodinách vždy panovala 
výtečná atmosféra. 
Ing. Jan Vokáč 
 
KA 02 Vyhláška 50 

Celkem 16 frekventantů získalo paragraf 6 Vyhlášky 50 pro kvalifikaci pracovníků 
pracujících v elektrotechnice. V kurzu panovala výborná atmosféra, dokonce i samotní 
frekventanti přispívali vlastními zkušenostmi z praxe k přednášeným tématům. 
Ing. Jaroslav Petráček 
 
KA 03 Dlaždič 

Modul Dlaždič byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Uchazeči si v kurzu 
mimo jiné osvojili technologické postupy a standardy dané pro tento obor počínaje BOZP a 
pokládkou různých druhů dlažeb konče. Fyzicky náročný kurz dokončilo 10 uchazečů, 
mezi kterými byly i dvě ženy. 
Pavel Holeček 
 
KA 04 Zateplování 

Kurz byl sestaven pro osvojení si vědomostí v oblasti zateplování fasád domů. 
Teoretická část výuky byla zaměřena na základní pojmy v oblasti zateplování a tepelné 
techniky. Stěžejní oblastí byla samozřejmě výuka týkající se zateplovacích technologií, 
postupů, materiálů a pomůcek (běžných klasických i nových moderních). Praktická výuka 
spočívala v samotném odzkoušení nabytých znalostí. Kurz byl velmi přínosný, jak uvedlo 
všech 14 účastníků. 
Ing. Milan Kolek 
 
KA 05 PEK 

Do modulu Písemné a elektronické komunikace se přihlásilo 19 posluchačů. V 
prezenční části studia jsme probrali základy ergonomie, typografie, nástrojů editorů Windows 
a dále jsme se pak věnovali jednotlivým druhům písemností, které jsou potřebné v pracovním 
i běžném životě. Nakonec jsme se zaměřili na založení e-mailové schránky, účtu na sociální 
síti a komunikaci prostřednictvím těchto nástrojů. E-learning (distanční forma) sloužil 
k ověření těchto získaných znalostí a nacvičování psaní všemi deseti. 
Ing. Gabriela Škapová 
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KA 06 Finanční gramotnost 

Na tento kurz se přihlásili ti, kteří se chtěli orientovat v nabídce finančních produktů a 
služeb. Výuka probíhala v moderně vybavené počítačové učebně, kde jsme se věnovali 
problematice různých typů účtů, spoření, pojištění, ale také úvěrovým produktům a čerpání 
finančních dotací od státu a možnostem úspor finančních prostředků souvisejících s bydlením 
V kurzu nikdy nechyběla příjemná atmosféra a dobrá nálada. 
Mgr. Jana Grandischová 
 
KA 07 Anglický jazyk 

Účastníci si prakticky osvojili základy anglického jazyka, především komunikační 
schopnosti, dále se věnovali rozvoji slovní zásoby a pravidlům gramatiky. E-learning 
(distanční forma) sloužil k ověření a rozšíření znalostí z gramatiky a slovní zásoby. Kurz 
pravidelně navštěvovalo sedmnáct účastníků, kteří nakonec vyjádřili zájem o další kurz 
podobného rázu. 
Mgr. Hana Škvařilová 
 

Věříme, že naše rozhodnutí pokračovat se vzděláváním dospělých v příštím školním 
roce přivítají a ocení i další zájemci z řad kolínské veřejnosti.  
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