
Název programu:
Rozvoj lidských zdrojù

Opatøení 1.1:
Posílení aktivní politiky zamìstnanosti pøi 
zamìstnávání uchazeèù a zájemcù o zamìstnání

Název projektu:
Rekvalifikaèní program na vytvoøenídalších 
odborníkù v IT

Nejdøíve probìhne výbìrové øízení uchazeèù  
ve spolupráci s Úøadem práce.Každý zájemce se 
musí obrátit na svoji zprostøedkovatelnu práce. 
Potencionální uchazeèi o zaøazení do projektu 
budou seznámeni s obsahem a možnostmi 
projektu, jeho organizací i podmínkami úèasti. 
Uchazeè pak bude pozván na výbìrové øízení, kde 
se seznámí s obsahem a rozsahem jednotlivých 
rekvalifikaèním kurzù. Poté absolvuje test a 
individuální pohovor; na základì výsledkù bude 
proveden výbìr klientù.

Každý zaøazený klient bude mít propláceno 
jízdné, kromì MHD a stravné u kurzu nad 8 
vyuèovacích hodin.

Trvalé bydlištì žadatele musí být v okresech 
Tøebíè, Jihlava nebo Žïár nad Sázavou.

Rekvalifikaèní program
na vytvoøení
dalších odborníkù v IT

„Chcete se stát
poèítaèovým grafikem?“

„Zajímá Vás, jak
vytvoøit kvalitní
www stránky?“

„Uvažujete o zmìnì
zamìstnání nebo již

práci hledáte?“

Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY

Tvùrce WWW stránek

Poèítaèový grafik

Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o..

Podmínky vstupu do projektu

Projekt ESF

email: 
tel./fax: 568 826 700
mobil: 777 671 744

Kontakt
matesova@matesova.cz
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Využijte kurzy
Jany Matesové!



Cílem tohoto projektu je pomoci ohroženým 
skupinám v celkovém poètu 66 úèastníkù 
pocházejících z oblastí kraje Vysoèina, okres 
Tøebíè 2/3, okres Jihlava 1/6 a Žïár nad Sázavou 
1/6 úèastníkù.

Projekt pomáhá zejména mladým lidem, ženám na 
nebo po mateøské dovolené a osobám peèujícím o 
osobu v nouzi. Navrhované programy jsou 
realizovatelné zejména pro OSVÈ, aby mohly 
pracovat doma, plnit své rodinné povinnosti a

zároveò finanènì zabezpeèit rodinné

pøíslušníky.

Osoby, kterých se projekt týká:

§uchazeèi o zamìstnání, evidovaní na Úøadu 
práce ménì než 6 mìsícù ve vìku do 25 let,

§osoby evidované úøadem práce ménì

§než 12 mìsícù ve vìku nad 25 let, 

§osoby dlouhodobì nezamìstnané, osoby 
ohrožené dlouhodobou nezamìstnaností, tedy 
osoby z øad uchazeèù o zamìstnání, které náleží 
k tzv. znevýhodnìným skupinám na trhu práce,

§osoby do 25 let a absolventi vysokých škol po 
dobu dvou let po úspìšném ukonèení studia, 
nejdéle však do 30 let vìku,

§tìhotné ženy,

§osoby peèující o dítì do 15 let vìku nebo o 
dlouhodobì tìžce zdravotnì postiženého èlena 
rodiny,

§osoby se zdravotním postižením,

§osoby vedené v evidenci uchazeèù o zamìstnání 
déle než 6 mìsícù.

Tøebíè:
Poèet zaøazených klientù v roce 2007: 22
Poèet zaøazených klientù v roce 2008: 0

Jihlava a okres Žïár nad Sázavou:
Poèet zaøazených klientù v roce 2007: 11
Poèet zaøazených klientù v roce 2008: 11

Absolvent bude schopen:

�zálohovat a organizovat svá data, vytvoøit a 
upravit textový dokument vèetnì tabulek a 
grafických prvkù,

�zadávat vzorce, filtrovat data, pracovat s 3D 
vzorci atd.,

�pracovat s elektronickou poštou vèetnì pøíloh, 
vyhledávat informace na internetu, využívat a 
zpracovávat získané informace v dalších 
programech, vytváøet databázi, nastavovat relace 
mezi tabulkami, vytváøet dotazy, formuláøe,

�sestavy,

�vytváøet a využívat prezentace vèetnì grafù a 
grafických prvkù,

�vytváøet a upravovat návrhy reklamních materiálù 
jako jsou vizitky, letáky, reklamní plochy atd.,

�vytvoøit vektorovou grafiku za pomoci operací se 
základními objekty a køivkami. Absolvent je tak 
schopen vytvoøit grafické prvky, které neztrácí 
kvalitu zobrazení se zmìnou rozlišení,

�zpracovat grafické objekty typu obrázkù a koláží, 
retušovat, vytváøet fotomontáže a grafické prvky 
pro WWW.

poèet absolvovaných hodin: 272 poèet absolvovaných hodin: 270

Tøebíè:
Poèet zaøazených klientù rok 2007: 11
Poèet zaøazených klientù rok 2008: 11

Jihlava a okres Žïár nad Sázavou:
Poèet zaøazených klientù rok 2007: 11
Poèet zaøazených klientù rok 2008: 11

Absolvent bude schopen:

�zálohovat a organizovat svá data, vytvoøit a 
upravit textový dokument vèetnì tabulek a 
grafických prvkù, zadávat vzorce, filtrovat data, 
pracovat s

�3D vzorci atd.,

�pracovat s elektronickou poštou vèetnì pøíloh, 
vyhledávat informace na internetu, využívat a 
zpracovávat získané informace v dalších 
programech, 

�vytváøet databázi, nastavovat relace mezi 
tabulkami, vytváøet dotazy, formuláøe, sestavy,

�vytváøet WWW stránky pomocí HTML kódu,

�vytváøet a využívat kaskádové styly pøi tvorbì 
WWW,

�upravovat WWW stránky pomocí redakèního 
systému,

�navrhovat vhodný design a strukturu stránek.
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