
                    

 

Firma ZEKA plus, s.r.o. realizuje projekt, jehož hlavním cílem je vybudovat školící středisko, které bude 

sloužit ke vzdělávání zaměstnanců firem, ale i k rekvalifikacím nezaměstnaných osob. 

 

Název projektu: 

„Školící středisko společnosti ZEKA plus, s.r.o.“ 

 

Cílem projektu je: 

• Vybudovat školící středisko, které bude sloužit ke vzdělávání zaměstnanců firem, ale i k rekvalifikacím 

nezaměstnaných osob. 

Popis projektu a jeho soulad s programem: 

• Předkládaný projekt nese název „ Školicí středisko společnosti ZEKA plus“. Jeho hlavním cílem je 
vybudování školicího střediska prostřednictvím výstavby nových prostor dílen a rekonstrukce stávající 
budovy (učebna teorie), dále pak vybavení učebny teorie a dílny pro praktickou výuku. Projekt umožní 
sjednotit dosud nabízená školení a zvýšit kapacitu jednotlivých kurzů, tím navazuje na současnou 
strategii žadatele. Díky provedené výstavbě a rekonstrukci bude možné školit více osob najednou. Část 
studentů a rekvalifikantů se bude vzdělávat v teorii, zatímco druhá skupina bude absolvovat praktický 
výcvik.  

• Jedná se o investiční projekt. Plánovaná stavba a částečná rekonstrukce školicího střediska bude 
sloužit pro potřebu investora – stavebníka, a to jako školící středisko pro různé typy kurzů. Školení 
uchazečů bude praktické i teoretické. Teoretická část bude probíhat ve stávajícím objektu - 
administrativní budova. V novém objektu školicího střediska bude probíhat praktické vzdělávání – 
kvalifikační kurzy na obrábění různých materiálů na obráběcích centrech /CNC zařízení/, včetně 
programování a měření.  

• Projekt bude realizován ve třech klíčových aktivitách. První aktivitou je příprava projektu, druhou 
aktivitou pak samotná realizace výstavby dílen a rekonstrukce stávající budovy, třetí aktivita je 
zaměřena na a nákup zařízení a vybavení. Samotná udržitelnost bude realizována v provozní fázi,  
tj. po skončení projektu (od 1. 12. 2011).  
 

• Plánované školicí středisko bude umístěno v okrajové severovýchodní části Průmyslového areálu ZEKA, 
který vznikl oddělením z většího celku bývalého průmyslového areálu. Jedná se o zastavěnou část obce 
a stavba je umístěna v souladu s UPD Slavičín. Adresa realizace: Jasmínová č. e. 0876, 763 21 Slavičín 

• Školení uchazečů bude praktické a teoretické. Teoretická část bude probíhat ve stávajícím objektu - 
administrativní budova, která projde částečnou rekonstrukcí (podlaha, elektroinstalace včetně rozvodů, 
úprava stropu).  
V novém objektu ŠS bude probíhat školení praktické – kvalifikační kurzy na obrábění různých 
materiálů na obráběcích centrech /CNC zařízení/, včetně programování a měření 

• V prostoru haly budou umístěny dva CNC stroje. U každého z nich je možné současně školit max. 3 
osoby. V prostoru „měření“ bude umístěno měřící zařízení pro vyhodnocení opracovaných materiálů.  

• V objektu se nachází následující prostory určené pro samostatné školení:  
• školení CNC – hala  
• měření  
 

• Další část objektu tvoří sociální zázemí:  
• WC muţi  
• WC ţeny + invalidé  
• Úklidová místnost  
• Technická místnost  
 

• Samostatnou a samostatně přístupná část objektu je:  
• sklad /skladování materiálů pro obrábění/  
 

• Maximální kapacita školicího střediska je 1 školitel a 10 účastníků rekvalifikačních kurzů. Vzhledem k 
tomu, že budou účastníci jednotlivých kurzů rozděleni na dvě skupiny, z nichž jedna část bude 
vyučována teorii v administrativní budově a druhá část účastníků kurzů bude absolvovat praktickou 
výuku v dílnách, dojde k navýšení kapacity kurzů o 100%.  


