
 
  
 
 
 
 

Tisková zpráva 

V Jiřicích a Želivě se vzdělávají dospělí. Kurzy pomohou v osobním 

životě i při hledání práce. 
 

Želiv, 20. ledna 2015 – Až do začátku června probíhají bezplatné kurzy vzdělávání 

v Jiřicích a Želivě. Zúčastnit se může každý. Stačí si vybrat, který kurz je pro Vás ten 

pravý a jednoduše přijít.  

A jaké věci na kurzech probírají? Můžete se naučit pracovat s počítačem i nejčastějšími 

kancelářskými programy, dozvíte se vše podstatné o podnikání, o tom, jak funguje daňová 

soustava, jak se stanovují ceny produktů a také jak se můžete bránit, když se vám praktiky 

prodejců nelíbí. 

Témata jednotlivých kurzů jsou zaměřena na čtyři hlavní bloky: finanční gramotnost, 

počítačové dovednosti, základy podnikání a spotřebitelskou gramotnost. Účastníci si sami 

mohou zvolit, které oblasti pro ně budou nejpřínosnější, jestli je zajímají každodenní témata 

nebo ta, která jim mohu pomoct třeba s hledáním nové práce. 

Přijďte si rozšířit svoje znalosti! Občerstvení zajištěno, navíc nabízíme možnost nechat si 

proplatit zpáteční jízdenku hromadnou dopravou. Jako bonus získáte oficiální certifikát, 

pokud se rozhodnete absolvovat všechny části jednoho tématu. 

Vzdělávací kurzy patří do projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově 

CZ.1.07/3.1.00/50.0106 a pořádá je Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský 

Krumlov ve spolupráci s místní akční skupinou Společnost pro rozvoj Humpolecka. 

Přednášky se konají v budově ZŠ Želiv a Základní a mateřské školy Jiřice, začátek v 17 

hodin. 

Nejbližší kurzy: 

Základy podnikání 

1. Finanční řízení    10. 2.  Želiv 17. 2. Jiřice 

2. Daňový systém    24. 2. Želiv 3. 3. Jiřice 

3. Marketing podniku    10. 3. Želiv 17. 3. Jiřice 

4. Management podniku    24. 3. Želiv 31. 3. Jiřice 

 

Základní ICT dovednosti 

1. Základy používání PC   7. 4. Želiv 14. 4. Jiřice 

2. Tabulkové kancelářské programy  21. 4. Želiv 28. 4. Jiřice 

3. Textové kancelářské programy  5. 5. Želiv 12. 5. Jiřice 



 
  
 
 
 
 

4. Počítačová grafika a multimédia  19. 5. Želiv 26. 5. Jiřice 

5. Internet, e-mail, počítačová bezpečnost 2. 6. Želiv 9. 6. Jiřice 
 

 


