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O společnosti 
 

OKO - vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. vzniklo na jaře 2003 s jasným záměrem 

nabídnout kvalitní a širší služby na poli mimoškolského vzdělávání pro děti, mládež i dospělé, 

šířit vzdělanost, kulturu a podporovat všeobecný rozvoj osobnosti. 

  

Pořádáme:  

 jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a italština pro 

děti, mládež i dospělé) 

 počítačové kurzy (pro firmy, pro veřejnost, rekvalifikace, pro učitele s akreditací DVPP 

u MŠMT) 

 odborné kurzy a semináře, rekvalifikace (komunikace, marketing, management, 

legislativa pro školy s akreditací pro DVPP u MŠMT, odborné kurzy pro firmy „na míru“) 

 letní tábory a soustředění, mezinárodní výměny a další tematicky zaměřené 

akce (besedy, soutěže, turistické výlety, společenská a mezinárodní setkání, rekondiční 

pobyty) 

 AKREDITACE - jsme akreditovanou organizací pro Evropskou dobrovolnou službu 

(stáže v zahraničí pro mladé 17-30 let) a akreditovanou organizací MŠMT pro DVPP.   

 

Umíme zabezpečit vzdělávání přímo „na míru“ našich klientů od vypracování analýzy, 

samotných vzdělávacích aktivit, poradenskou činnost a následnou podporu. Naše kanceláře a 

učebny najdete v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou, ale samozřejmě jsme ochotni 

přijet a školit i přímo u Vás ve firmě. Spolupracujeme s úřady práce, na projektech 

„Vzdělávejte se“, „POVEZ“, ESF, ERASMUS+. Máme akreditaci MŠMT. Více informací včetně 

referencí najdete na: http://www.oko-centrum.cz/reference.php.  

 
Proč si vybrat vzdělávání s námi? 

Chceme, abyste byli úspěšní a spokojení! Pracujeme pečlivě, zodpovědně a vstřícně. 

Naším úkolem je předat znalosti, zkušenosti, ukázat cesty k cíli a motivovat.  
 

 
 

Na spolupráci s Vámi se těší 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jitka Bartošová, ředitelka OKA   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

- 

VVáášš  úússppěěcchh  aa  ssppookkoojjeennoosstt  jjee  pprroo  nnááss  ooddmměěnnoouu 

OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. 

Pospíšilova třída 395, Hradec Králové  

Staré nám. 46, Rychnov nad Kněžnou

 777 900 818 

www.oko-centrum.cz 

http://www.oko-centrum.cz/reference.php.
http://www.oko-centrum.cz/
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REFERENCE – vzdělávání dospělých 
 
 

Firma Typ vzdělávání Reference 
Agrární komora  Angličtina 

 

Ing. Josef Dušek,  

Ing. Vladimír Černý 

DUET s.r.o.  

Ostrava 

Němčina 

Obsluha PC 

Slavomír Darakev 

Aqua Servis a.s.  

Rychnov nad Kněžnou 

Němčina pro manažery 

 

Ing. Josef Jansa – 

výrobně technický řed., 

Bc. Drahomíra Kuncová 

– obchodně ekonomický 

řed. 

Dům dětí a mládeže 

Rychnov nad Kněžnou 

Čeština pro cizince Mgr. Josef Solár - 

ředitel 

M.B.M.  

Rychnov nad Kněžnou 

 

Obsluha multimediálního počítače v 

obchodě 

Německý jazyk pro obchodníky 

Zvýšení profesionality zaměstnanců 

v moderní prodejně potravin 

Ing. Miroslav Bartoš - 

jednatel 

Autodoprava Roman Schrom 

Žďár nad Orlicí 

Obsluha počítače pro řidiče 

Němčina pro řidiče 

Roman Schrom - 

jednatel 

Serafín Campestrini s.r.o. 

Borohrádek 

Obchodní němčina Miloš Bombera - 

prokurista 

Jaroslava Krejčíková - 

expedice 

Krajská hospodářská komora 

Královéhradeckého kraje 

Polština Bc. Petra Matějíčková – 

ředitelka jednatelství 

Rychnov n.Kn. 

SŠ – PVC Dobruška 

 

Angličtina Ing. Vladimír Voborník 

– ředitel 

Briklis s.r.o. Malšice 

 

Jak řídit a vést porady 

Obchodní dovednosti 

Ing. Miroslav Šmejkal - 

jednatel 

Servisbal obaly s.r.o. 

Dobruška 

Němčina s rodilým mluvčím 

Angličtina s rodilým mluvčím 

Kurzy obsluhy PC (Word, Excel 

PowerPoint) 

Petr Tláskal – ved. 

zákaznického servisu 

SPŠ Stavební Hradec Králové 

 

Angličtina po pokročilé – C1 Mgr. Jiří Bureš 

SŠGS Nová Paka Kurzy obsluhy PC (MS Excel, MS 

Wird, PowerPoint) 

Ing. Zdeněk Grosman 

Gymnázium F.M.P.  

Rychnov nad Kněžnou 

Kurzy obsluhy PC (Word, Excel, 

PowerPoint) 

Interaktivní tabule 

Mgr. 

n-foto Ivan Nehera 

Kvasiny 

Angličtina Ivan Nehera - majitel 

Josef Strnad – výroba usní 

Solnice 

Němčina Markéta Ornstová 

ANDROACTION s.r.o. 

Praha 

Týdenní intenzivní kurz angličtiny Kateřina Knapp 

 

INDIGO s.r.o. 

Rychnov nad Kněžnou 

Obsluha PC 

Úspěšný manažer 

 

Ing. Jiří Ullrich – 

jednatel 

VCES a.s. Praha 

 

Angličtina Ing. Evžen Píro 

Chropyňská strojírna s.r.o. 

Chropyně 

Němčina Ing. Petr Procházka – 

stavbyvedoucí 
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OK – NET s.r.o. 

Záměl 

Angličtina Roman Plesl – jednatel 

 

Obec Skuhrov nad Bělou Základy reklamy a marketingu 

Úspěšný manažer 

Ing. Miroslava Šabatová  

Město Rychnov nad Kněžnou Angličtina 

Němčina 

Kurzy obsluhy PC (Word, Excel) 

Chlumecká Kamila 

Ing. Lenka Poniklová  

 

Elimedia s.r.o. 

Chleny 

Úspěšný manažer Ing. Jiří Zeman 

Pozemkový fond 

Rychnov nad Kněžnou 

Angličtina Ing. Marcela Štefková 

SOFT –stavební firma – Ing. 

Václav Hynek, Opočno 

Kurzy obsluhy PC 

Úspěšný manažer 

 

Ing. Václav Hynek – 

jednatel 

ESOP účetní a daňová 

kancelář s.r.o. Rychnov n.K. 

kurzy obsluhy PC (Excel, Word) Ing. Daniela Burianová 

- jednatelka 

 

 
Spolupracujeme také mapř. na těchto projektech: „Vzdělávejte se“, „POVEZ“  

Projekty podpořené z ESF a státního rozpočtu ČR 

 „Šance pro zdravotně postižené“ - zaměřený na podporu osob nezaměstnaných se 

sníženou pracovní schopností formou motivací, vzdělávání, poradenství a podporou za 

účelem získání zaměstnání, rozsah vzdělávacích aktivit : 144 hodin (kurzy se zaměřením 

na management, komunikaci a využití PC v marketingu a managementu) finanční objem: 

2,399.520Kč, reference: ÚP Rychnov nad Kněžnou, realizace 2007-2009 

 „Klíč k úspěchu“ - zaměřený na celoživotní vzdělávání, rozsah vzdělávacích aktivit 

celkem: 306 hodin (Kurzy se zaměřením na komunikaci, marketing, management a 

obsluhu PC) a , finanční objem 1.920.000Kč, reference: Ing. Jiří Zatloukal-STAIKA, Petra 

Tuzarová – Hospodářská komora (jednatelství Rychnov n.Kn.), Ing. Jiří Ulrich – INDIGO, 

Ing. Jiří Zeman – ELIMEDIA, STAMONT s.r.o., SOFT –stavební firma – Ing. Hynek, 

Miroslava Šabatová - OÚ Skuhrov n.Bělou), realizace 2006-2007 

 „Aktuální legislativa pro školy“ - zaměřený na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ (rozsah vzdělávacích aktivit celkem: 117 hodin (Kurzy se 

zaměřením na legislativu ve školách: Školský zákon, zákoník práce, správní řád, 

ekonomika, finanční objem 1.969.942Kč, reference: Mgr. Petr Kačírek – Gymnázium 

Rychnov n.Kn., Mgr. Jiří Němec – ZŠ Kostelec n.O., Mgr. Michal Řada – SION school, Mgr. 

František Klapal – ZS Douleby n.O. a další účastníci, celkem 55 různých osob z MŠ, ZŠ a 

SŠ), realizace květen-prosinec 2012. 

 „Poradce a sjednavatel pro pozůstalé“ - zaměřený na celoživotní vzdělávání (rozsah 

vzdělávacích aktivit celkem: 180 hodin (Kurz: Sjednavatel pohřbení 80 hodin, kurz: 

Poradce pro pozůstalé 100 hodin), finanční objem: 1.407.341,63Kč, reference: Yveta 

Seibertová – Dolní Dobrouč a další účastníci, celkem 31 osob, realizace duben 2013-

listopad 2014.  

Přednášky a kurzy pro Úřady práce v rámci projektu „Z teorie do praxe“  
 

 Příprava na přijímací pohovor v angličtině (kurz) – 28.2.2012 - ÚP RK, 2.4.2012 – ÚP 

NA, 21.3.2012 – ÚP TU a 25.4.2012 

 Rozvoj komunikačních dovedností na pohovor v anglickém jazyce (kurz) – 

11.4.2012 – ÚP RK 

Přednášky a besedy zaměřené na Evropskou dobrovolnou službu v zahraničí (pro 

nezaměstnané i maturanty v Hradeci králové, Rychnově n.Kn., Trutnově, Náchodě), kterých se 

zúčastnil koordinátor EDS a dobrovolníci ze zahraničí pracující aktuálně v OKU) – tyto 

přednášky je možno realizovat pro ÚP ZDARMA 
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14 projektů podpořených Společenstvím "Mládež v akci" včetně projektů mezinárodních 

s řadou partnerů ve finančním rozsahu  360-820 tis. Kč/ projekt. Projekty byly realizovány 

průběžně v letech 2007 až dosud, každý projekt v rozsahu 6-12 měsíců. Jmenovitě za poslední 

2 roky:  

- Puzzle 7,  1.7.2010 - 31.10.2011, reg.č. CZ-21-016-2010-R2 

- Puzzle 8,  1.9.2010 - 30.11.2011, reg.č. CZ-21-048-2010-R3 

- Puzzle 9,  1.7.2011 - 30.10.2012, reg.č. CZ-21-032-2011-R2 

- Puzzle 10,  1.9.2011 - 30.11.2012, reg.č. CZ-21-061-2011-R3 

- Puzzle 11,  1.1.2013 - 30.4.2014,  reg.č. CZ-21-103-2012-R3  

- Puzzle 13, 2.8.2013 - 1.11.2014, reg.č. CZ-21-46-2013-R2 

- Puzzle 14, 14.6.2014 - 31-12.2015, reg.č. 2014-1-CZ01-KA105-001046  

Reference: MŠMT, DZS - Národní agentura Praha, Ing. Petr Syruček 

 

Otevřené celoroční jazykové kurzy  

realizujeme pro děti, mládež, dospělé, firmy i individuálně: rozsah 30-172 hodin/kurz, ca 30 

kurzů ročně, 2-10 lidí/kurz. Reference např.: Studený Michal - VB leasing, Faltysová Dana - 

Mírová 1491, Rychnov nad Kněžnou, Hejhal Martin-  Synkov 31, Rychnov n.Kn.. Alena 

Kempfová – Třebechovice p. Or. a další. Více včetně fotogalerie také na www.oko-centrum.cz 

 

Hlavní garant všech uvedených akcí: Jitka Bartošová, 777 900 818, info@oko-centrum.cz 

 

V Rychnově nad Kněžnou, dne 13. března 2013  
 
 


