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Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
› Společnost získala a uplatňuje ve vzdělávání ISO 9001:2000 ‹

Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku 1993. V roce 2000 získala
certifikát kvality ISO 9001 na poskytování služeb v oblasti vývoje a realizace vzdělávacích a
tréninkových programů, psychologické a personální poradenství, výzkum a vývoj v oblasti
přírodních, technických nebo společenských věd a činnosti organizačních poradců.
Společnost prošla v roce 2008 certifikovaným auditem a splnila kriteria a požadavky normy
QFOR kvality vzdělávacích a poradenských organizací.










Poskytované služby:
Vzdělávání dospělých
Profesní a personální psychodiagnostika
Sociální a personální poradenství
Psychoterapie, rodinné a párové poradenství
Poradenství při řešení projektů financovaných z dotačních zdrojů EU a ČR
Dopravně-psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb.
Supervize a koučování
Mediace

Členství v profesních sdruženích:

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Česká asociace psychologů práce a organizace

Asociace forenzních psychologů ČMS

Klub personalistů ČR, regionální sekce pro severozápadní region

Hospodářská komora ČR – Chomutov

Asociace manželských poradců
Reference a další informace o firmě naleznete na naší internetové adrese www.edost.cz.
Společnost disponuje kvalifikovanými interními i externími lektory a vlastním zázemím
v centru Chomutova s potřebnou výbavou pro pořádání vzdělávacích aktivit.
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NABÍDKA KURZŮ
U většiny kurzů Vám dokážeme zajistit školení dotované ze zdrojů EU až
do výše 100% ceny školení včetně možnosti refundace mzdových nákladů
Vašich zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení (hrazeno jednorázovou
dotací z programů ESF – žádost ve spolupráci s Vámi bezplatně připravíme dle
aktuálních výzev).






Manažerské a soft skills kurzy



Odborná školení



Jazykové kurzy



IT kurzy

Školení je možné individuálně přizpůsobit na klíč dle Vašich potřeb (rozsah, obsah). Po
dohodě možná realizace v našich prostorách, v prostorách objednatele či jinde, dle Vašich
požadavků.
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Manažerské a soft skills kurzy
Např.: Práce v týmu – principy týmového výkonu  Pracovní kolektiv a pracovní vztahy  Manažerská
komunikace, efektivní vedení porad  Organizace pracovního času – time management  Řešení
konfliktních situací na pracovišti  Zátěž a stres na pracovišti  Hodnocení pracovníků a motivace 
Motivace, pracovní výkon, vedení pracovní skupiny



Řízení a rozhodování – leadership 

Komunikace jako cesta k řešení problémů  Prezentační dovednosti  Rozvoj osobního potenciálu 
Stres a duševní hygiena  Pozitivní myšlení  Organizace pracovního času  Etiketa všedního dne 
Krizová komunikace, problémový zákazník  Umění jednat s lidmi  TEAMBUILDING
Další dle objednávky

Orientační cena za celodenní školení:
Od 1.800,- Kč / účastník (cena při 10 účastnících)
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Odborné kurzy
Zajistíme pro Vaše zaměstnance odborné profesní kurzy zajištěné profesionály v daném v oboru:

Akreditované kurzy:


Další profesní kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)



Další vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT ČR)



Vzdělávání úředníků státní správy (MV ČR)

Neakreditované kurzy:


Školení k zavádění ISO v oblasti kvality ve výrobě, environmentálního managementu a BOZP
(ISO TS 16949, VDA 6.1, ISO 3834, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, 13485 …)



Zavádění a rozvoj moderních systémů řízení kvality (Lean management, 5S, Six Sigma, JIT a
další)



Legislativa, právo (zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o ochraně osobních údajů,
spotřebitelské právo, správní řád…)



Logistika a plánování výroby (skladové hospodářství, metrologie …)



Personalistika (hodnocení a motivace zaměstnanců, výběr zaměstnanců, controlling, rovné
příležitosti, age-management, …)



Účetnictví a daňová evidence

Ve spolupráce s odbornými lektory jsme schopni zajistit další kurzy dle Vašich specifických
profesních požadavků, případně vytvořit vzdělávací program ve spolupráci s Vašimi interními
odbornými lektory (příp. vedoucími pracovníky, mistry ve výrobě apod).
Orientační cena: od 1900,- Kč/účastník – školící den (v závislosti na typu školení a
počtu účastníků)
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Jazykové kurzy
 Kurzy Anglického / Německého jazyka
Technická a korespondenční angličtina/němčina  obchodní angličtina/němčina  konverzace
Další jazyky dle objednávky.

 Kurzy čínského jazyka

有志者事竟成

Výuka zahrnuje seznámení s fonetickým systémem čínského jazyka (hanyu pinyin), správnou
čínskou výslovností a základy psaní čínských znaků (procvičíme poslech, čtení, mluvení a
psaní čínských znaků). Výuka 1x týdně v odpoledních hodinách.
Orientační cena: 150,- Kč/výuková hodina

Kurz znakové řeči
Nabízíme kurzy znakové řeči pro začátečníky i pro pokročilejší. Rozsah kurzu je 60 hodin. Kurz
je akreditovaný pro pedagogické pracovníky (MŠMT) a pro pracovníky v sociálních službách
(MPSV ČR). Výuka v 1x týdně v odpoledních hodinách.

Orientační cena: 100,- Kč/výuková hodina – v závislosti na počtu účastníků

6

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
› Společnost získala a uplatňuje ve vzdělávání ISO 9001:2000 ‹

IT kurzy


Výuka základů a pokročilých při práci s programy řady MS OFFICE (2007, 2010, 2013)
 MS WORD
 MS EXCEL
 MS POWER POINT
 MS OUTLOOK a další



Grafické programy (Adobe InDesign, Adobe Lightroom, …)



Programy z řady CAD



Počítačové sítě, webové stránky



Programování CNC obráběcích strojů

Další programy dle objednávky.

Orientační cena: 1500,- Kč/účastník – školící den (v závislosti na počtu účastníků)
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