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Školy s akreditovanými rekvalifikačními kurzy 

Název školy Akreditovaná pracovní činnost 

2018 

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Obsluha CNC obráběcích strojů 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 
škola Opava, p.o. 

Obsluha motovozíku 

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola 
a Základní umělecká škola, s.r.o. 

Zahradní návrhář 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagelliońská v Toruni, 
s.r.o. 

Obchodník s realitami 

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského – Ostrava Mzdové účetnictví 

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště Instruktor u poskytovatele praktického 
vyučování 

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická Kariérový poradce pro vzdělávání 
a profesní dráhu 

Základní škola Telč Účetní a daňová evidence (s využitím 
výpočetní techniky) 

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

Chemik pro obsluhu zařízení  

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
odborná škola, s.r.o. 

Kosmetička 

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová 
škola mlékárenská Kroměříž 

Sýrař 

2019 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. Manažer 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola 5. května, Praha 4 

Zdravotník zotavovacích akcí  

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v 
Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 
s.r.o. 

Daňový specialista 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 
s.r.o. 

Mzdové účetnictví 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 
s.r.o. 

Účetnictví 

Univerzita Palackého v Olomouci Chůva pro dětské koutky 

Univerzita Palackého v Olomouci Chůva pro dětské koutky do zahájení 
školní docházky 

Střední zdravotnická škola, Hranice Zdravotník zotavovacích akcí 

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona s.r.o. Oceňování nemovitostí 

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona s.r.o. Insolvenční správce  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – 
Zemědělská fakulta 

Pracovník varny pivovaru 

Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji Pomocné práce v košíkářské dílně 

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace 

Modelář ve slévárenství 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov Obsluha CNC tvářecích strojů 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov Obsluha CNC řezacích strojů 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov Pracovník pro zpracování plechových 
dílů 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 
s.r.o. 

Oceňování nemovitostí 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
HEUREKA s.r.o. 

Kosmetička 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková 
organizace 

Základní kovoobráběčské práce 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková 
organizace 

Obsluha CNC obráběcích strojů 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková 
organizace 

Programátor CNC strojů 

Univerzita Palackého v Olomouci Zdravotník zotavovacích akcí  

2020 

Střední škola Rokycany Mechanik pneuservisu osobních 
motorových vozidel 

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. Trenér ledního hokeje 

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. Trenér kanoistiky 

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace 

Kamnář montér topidel 

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace 

Lektor dalšího vzdělávání 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Zlín 

Sportovní masáž 

Střední škola Šumperk Obsluha křovinořezu 

Střední škola Šumperk Obsluha motorové pily 

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická, 
Svatý Jan pod Skalou 

Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky 

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická, 
Svatý Jan pod Skalou 

Chůva pro dětské koutky 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. Manažer 

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. Trenér kuželek 

Pozn.: V současné době probíhá dotazníkové šetření škol v rámci projektu Podpora krajského akčního 

plánování, které mj. zjišťuje míru zapojení škol do dalšího vzdělávání. 

 


