
OBSAH AKREDITACE 
 

 Název rekvalifikačního programu: 

Vedoucí provozu – mistr, mistrová 

 

 

 Profil absolventa: 

Účastník kurzu umí a zná: 

- vést kolektiv výrobních pracovníků a řídit efektivitu jejich práce 

- rozvíjí komunikační dovednosti vně i uvnitř firmy u svých podřízených  

- umí efektivně zvládat krizové a stresující situace  

- motivuje a rozvíjí své podřízené 

- umí rozdělovat aktivity do týmů pracovníků 

- orientuje se v pracovním právu  

- umí vysvětlit práva a povinnosti jak ze strany zaměstnance, tak ze strany 

zaměstnavatele 

- zná praktické možnosti řešení personálních vztahů 

- umí aplikovat ustanovení zákoníku práce ve své práci 

- zná náležitosti pracovní smlouvy a podmínky kolektivního vyjednávání 

- orientuje se v základech mzdové politiky 

- orientuje se v technikách sledování nákladů bez znalosti účetnictví 

- umí pracovat s rozbory zakázek, středisek, projektů vycházejících z informací 

manažerského účetnictví 

- umí efektivně řídit využití lidských a strojních kapacit 

- zná návaznosti výroby na kalkulační systém společnosti 

- umí racionálně snižovat nákladovou náročnost výrobního procesu  

- umí komunikovat s logistikou v oblasti dodavatelských vztahů 

- zná postupy pro zajišťování podmínek zlepšování kvality výrobků 

- umí efektivně podporovat plánování podpůrných činností jako je údržba, energetika, 

interní logistika, životní prostředí, bezpečnost práce 

- zná vazbu výroby na efektivnost pořizování investic 

- rozumí ekonomickým hodnotám ve výrobních reportech 

- umí optimalizovat výrobní proces s ohledem na velikost skladů materiálu, 

rozpracované výroby a hotových výrobků 

- umí aplikovat konkrétní finanční situaci firmy ve vazbě na její motivační systém  

- umí hodnotit výkonnost pracovníků, motivovat a odměňovat 

- rozvíjí u podřízených vnímání firemní kultury 

- ovládá práce s informačními systémy pro výrobu a základní administrativu 

- má osvojené prezentační dovednosti k prosazování změn návrhů na zlepšení, úspor, 

atd.  

 

 



 

 Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle 

rekvalifikačního programu: 

Ukončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů)  

 

 

 

 Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností: 

Závěrečná zkouška: 

– písemný test (2 vyučovací hodiny) 

- ústní test (1 vyučovací hodina)  

zahrnující otázky a příklady na probraná témata: role  úkoly mistra ve výrobním procesu, 

základní zásady Zákoníku práce,  vznik a ukončení pracovního poměru, mzda a mzdové 

nároky, odpovědnost za škodu dle Zákoníku práce , BOZP, zpracování stručného 

assignmentu s náměty na zlepšení výrobního procesu ve vlastní firmě,  apod. 

Pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je nutno získat alespoň 85% z celkového 

počtu bodů. 

 

 Název předmětu/modulu Počet hodin 

teoretické výuky 

(vyučovací hodina 

= 45 minut) 

Počet hodin 

praxe/ praktické 

výuky 

(vyučovací hodina 

= 60 minut) 
Role, úkol a obsah činností vedoucího výrobního 

kolektivu.  

6  

Strategie a strategické řízení výkonnosti 8  

Základy pracovního práva 12  

Prezentační a komunikační dovednosti 8  

Personalistika 8  

Základy ekonomiky 16  

Výrobní controlling 16  

Ekonomické vazby na ostatní úseky – požadavky na 

vstupy, vlastní výstupy a podpora výroby, 

komunikační uzly 

8  

Základy podnikových financí 6  

Roční plánování a reporting 16  

Školení BOZP a PO 8  

Souhrnné procvičení probrané tematiky - případové 

studie, skupinová cvičení 

8  

   

   

   

Celkem 120  

 

Závěrečné zkoušky 

  

ústní část+ písemná 

část 

praktická část 

1/2  

 

 



EUROFIN MANAGEMENT, s.r.o., Na Vyšehradě 408, 503 02 Předměřice nad Labem 

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj. : ………………. 

OSVĚDČENÍ 

O  R E K V A L I F I K A C I  
 

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle 

vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a 

způsob jeho ukončení. 
 

Jméno, Příjmení, titul 

 

Datum a místo narození 
 

absolvoval(a) rekvalifikační program: Vedoucí provozu – mistr, mistrová 

 

pro pracovní činnost: Vedoucí provozu – mistr, mistrová 

 

Kurs proběhl v období od …………. Do ……………  

 

v rozsahu    - na teorii      120  vyučovacích hodin 

   - na praxi     0       vyučovacích hodin 

 

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky): 

 
Role, úkol a obsah činností vedoucího výrobního kolektivu.  6 
Strategie a strategické řízení výkonnosti 8 
Základy pracovního práva 12 
Prezentační a komunikační dovednosti 8 
Personalistika 8 
Základy ekonomiky 16 
Výrobní controlling 16 
Ekonomické vazby na ostatní úseky – požadavky na vstupy, vlastní výstupy a 

podpora výroby, komunikační uzly 
8 

Základy podnikových financí 6 
Roční plánování a reporting 16 
Školení BOZP a PO 8 
Souhrnné procvičení probrané tematiky  8 

  

Celkem  120 hodin 

 

Jmenovaný(á) vykonal(a) úspěšně závěrečné zkoušky dne: ………. 

 

V …………. dne …………… 

 


