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_____________________________________________________________________ 

Společnosti Decoleta,a.s. a MODIA,a.s. se společně zapojily do realizace projektu nazvaného 
„Posílení systému podnikového vzdělávání ve společnostech DECOLETA a MODIA“. Projekt, který byl 
zahájen 01.06.2013 a potrvá do 31.05.2015, je celý financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu LZZ  a státního rozpočtu ve výši 4.888.086,30,- Kč. 

Příjemcem dotace projektu je společnost Decoleta, a.s. (www.decoleta.cz), společnost MODIA, a.s. 
(nyní MODYREAL Praha, a.s.) se do projektu zapojila jako partner.      

Hlavním smyslem projektu je navázání na existující systém podnikového vzdělávání zaměstnanců, 
nastavený na komplexní a koncepční rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců. Základními cíli jsou: 

 zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců společností žadatele a partnera projektu na 
trhu práce 

 posílení konkurenceschopnosti společností žadatele a partnera prostřednictvím vyšší efektivity 
vykonávaných činností 

 adaptace zaměstnanců ve věkové skupině nad 50 let na technologie soudobé a budoucí 

Ke splnění vytčených cílů jsme realizovali v období od června 2013 do května 2015 vzdělávání 
zaměstnanců formou 35 různých kurzů. Projektu se zúčastnili vybraní zaměstnanci ze všech 
rozhodujících oborů činností společností. Ti byli rozděleni do profesně orientovaných skupin. Projekt 
podpořil celkem 240 úspěšných absolventů.  

Kurzy v rámci tohoto projektu byly zaměřeny především na zaměstnance ve výrobních provozech a 
byly přizpůsobeny těmto pracovníkům a potřebám obou společností co do obsahu, tak i organizačně 
(přizpůsobení směnnosti, atd.). Obsah kurzů byl vždy aktuálně zaměřen na to, aby naplňoval v co 
největší míře očekávání účastníků. Většina kurzů obsahovala teoretickou i praktickou část výuky. 

Vedle kurzů realizovaných externími školícími agenturami, jejichž výběr vzešel z výběrového řízení, 
byli v projektu ve značné míře zapojeni i interní lektoři z řad zaměstnanců společností. 

Kurzy byly rozděleny do 9 klíčových aktivit, které byly zaměřeny na zdokonalení dovedností v oblasti 
seřizování, ovládání a provozu klíčových výrobních strojů a zařízení firmy – soustružnických automatů, 
zdokonalení dovedností v oblasti měření výrobků konvenčními měřidly a osvojení si znalostí měření 
pomocí pokročilých měřicích systémů, zdokonalení profesních dovedností v oblasti seřizování, 
ovládání a provozu klíčových výrobních strojů, brusek a elektroerozivních strojů, nabytí nejnovějších 
poznatků ve tvorbě technologických postupů a dílenské dokumentace, znalost konstruování pomocí 
3D AtoCAD a problematiku rovnosti mužů a žen na pracovišti v praxi. 

Celý projekt je zároveň cíleně zaměřen na posílení adaptability a podporu kariérního růstu 
zaměstnanců věkové hranice 50+. Dle hodnocení zaměstnanců této věkové hranice je pro ně projekt 
výrazným přínosem v jejich kariérním životě. Díky kurzům si rozšířili znalosti jak technické, tak i 
organizační, což zvýšilo jejich atraktivitu na trhu práce. 

Výrazně inovativním prvkem v projektu je propojení systému odborného vzdělávání zaměstnanců ve 
všech potřebných dovednostech v navazujících činnostech (např. konstrukce - příprava výroby – 
výroba samotná – řízení kvality a rizik ve všech činnostech) a propojení systému interního vzdělávání 
a odborných externích dodavatelů vzdělávacích kurzů. 

Podle výsledků z anonymního hodnocení účastníků, které proběhlo vždy po ukončení jednotlivých 
kurzů, byla realizovaná školení účastníky hodnocena pozitivně po obsahové i organizační stránce. 
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Podpora vzdělávání zaměstnanců společnosti Decoleta,a.s. a MODYREAL Praha,a.s. ze strany OP 
LZZ pomůže k dosažení odborného růstu zaměstnanců, a tím umožní celkové zvyšování úrovně 
poskytovaných služeb a uplatnění produktů společností na trhu nejen v ČR.     


