
 

 

 

NABÍDKA ŠKOLENÍ V RÁMCI DOTACE  

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ OHK ŠUMPERK 

 

 
 

 

Projektu se účastní zaměstnanci členských firem bezplatně v režimu podpory de minimis.  
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IT KURZY 
  



 

Digitální marketing a firemní stránky na sociálních sítích 
 

Termín:   24. 11. a  2. 12. 2021 

Čas:    8:00 - 16:30 hod (12:00 – 12:30 pauza na oběd) 

Místo:  Školící místnost OHK Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

Lektor:  Ing. Leopold Podmolík, MBA 

 

Cílem kurzu je osvojení těchto dovedností:  

• seznámení se základní teorii a terminologii o sociálních sítích. 
• rozbor statistik sociálních sítí. 
• vytvoření, správa a analýza firemní stránky na Facebooku, Linkedu. 
• vytvoření firemní stránky na Twitter a propojení s Facebookem. 
• pro co je vhodné použít Twitter. 
• použití Facebook Pixel a k čemu se nám hodí. 
• jak můžeme vytvářet seznamy uživatelů pro reklamu pomocí emailů z našeho 

newsletteru. 
• ukázka nasbíraných dat ze sociálních sítí z našich stránek. 

 
 
Osvojení metod digitálního marketingu: 

• úvod do digitálního marketingu, optimalizace pro vyhledávače, 
• ppc reklama ve vyhledávači, 
• e-mail marketing, 
• display marketing, 
• marketing na sociálních sítích, 
• mobilní marketing, analytika, 
• strategie a plánování. 

  
Absolventi získají přehled o všech částech digitálního marketingu: 

• Budou vědět, proč je důležité mít správně vytvořené a nastavené webové stránky, 
aby činnost digitálního marketingu měla smysl a byla efektivní. 

• Absolventi budou moci získat analytiku vlastního webu, včetně doporučení na 
zlepšení a změnu. 

• Absolventi získají přehled o pojmech a terminologii z oblasti sociálních sítí. 

  



 

 

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ KURZY  



 

 

Vedení a koučink zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců 
 

Termín:   29. 11. 2021 

Čas:    8:00 – 16:30 (12:00 – 12:30 pauza na oběd) 

Místo:  Školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

Lektor:   Ing. Lenka Podmolíková, MBA 

 

Cílem kurzu je osvojení těchto dovedností:  

• používat techniky pro efektivní komunikaci a spolupráci 
• používat různé styly vedení 
• zvládat řešení konfliktů. 

• zásady hodnocení pracovníků 
• metody hodnocení. 

• vybrat vhodnou metodu hodnocení 
• provést hodnocení. 

  



 

 

 

EKONOMICKÉ PRÁVNÍ A ÚČETNÍ KURZY 
  



 

 

 

Účetní závěrka 2021, novinky 2022 
 

Termín:   21. 01. 2022 

Čas:    bude upřesněno (12:00 – 12:30 pauza na oběd) 

Místo:  Školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

Lektor:   Květoslava Novotná 

 

Cílem kurzu je osvojení těchto dovedností:  

Bližší informace budou doplněny na podzim 2021. 

  



 

 

Právní změny v obl. nemoc. poj. a pojistného na soc. zabezpečení 
 

Termín:   26. 01. 2022 

Čas:    bude upřesněno (12:00 – 12:30 pauza na oběd) 

Místo:  Školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

Lektor:   JUDr. František Vlasák 

 

Cílem kurzu je osvojení těchto dovedností:  

• Aktuální legislativní situace  

• Změny a novinky v rámci povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, účasti na 

pojištění, dávek nemocenského pojištění (podmínky, výpočty)  

• Změny a novinky v rámci pojistného na sociální zabezpečení (pojistné zaměstnanců ale i 

OSVČ).  

• Elektronická neschopenka  

• Připravované či schválené související právní úpravy v nemocenském pojištění. 

  



 

 

Dále připravujeme na rok 2022: 
 

• Zaměstnávání cizinců 

o Lektor: Mgr. Jaroslav Zeman, advokát a Mgr. Chiara Havlíčková, právník 

• Cestovní náhrady 

o Lektor: Květoslava Novotná 

 

Další nabídka kurzů na rok 2022 je v řešení. 

Děkujeme za pochopení. 

 


