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REFERENČNÍ LIST

firemní klienti z oblasti výuky jazyků
(za období 2006 – 2013)

Innovative Components Technologies Czech, s.r.o.


německý jazyk (říjen 2012 – červen 2013), rozsah 35
hodin

IGRO Tachov


německý jazyk (září 2012 – červen 2013), rozsah 78
hodin

LNT Automative


německý jazyk (březen – prosinec 2012), rozsah 30
hodin

ADIS Tachov, zpracování plastů, s.r.o.


německý jazyk (březen – prosinec 2012), rozsah 90
hodin

AUTONEUM


český jazyk pro cizince (leden – prosinec 2012),
rozsah 90 hodin

IDEAL Automotive


německý jazyk - individuální výuka (říjen 2011 –
květen 2012), rozsah 30 hodin
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CM Transport s.r.o.


angličtina ve firemní praxi (březen 2011 – červen
2012), 2 skupiny, celkový rozsah 140 hodin



němčina ve firemní praxi (březen 2011 – červen
2012), 2 skupiny, celkový rozsah 140 hodin

LOXXESS BOR s.r.o.


německý jazyk ve firemní praxi (prosinec 2012 prosinec 2013), - druhá hala



anglický jazyk ve firemní praxi (prosinec 2012 –
prosinec 2013), - druhá hala



německý jazyk ve firemní praxi (prosinec 2012 červen 2013), rozsah 42 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi (prosinec 2012 –
červen 2013), rozsah 78 hodin



německý jazyk ve firemní praxi I. (březen – prosinec
2012), rozsah 128 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi IV. (říjen 2011 – červen
2012), rozsah 38 hodin



český jazyk pro cizince (únor – červen 2011), rozsah
30 hodin



individuální výuka angličtiny (leden – červen 2011),
rozsah 21 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi III. (říjen 2010 – červen
2011), rozsah 32 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi II. (květen – červen
2010), rozsah 20 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi I. (březen – duben
2010), rozsah 20 hodin

FIEGE s.r.o.


angličtina ve firemní praxi (říjen 2011 – červen 2012),
celkový rozsah 185 hodin



angličtina ve firemní praxi (říjen 2010 – červen 2011),
3 skupiny, celkový rozsah 200 hodin
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GRAMMER CZ, s.r.o.


komunikační dovednosti s využitím NJ v praxi účetní
(květen – listopad 2010), 2 skupiny, rozsah 76 hodin

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
(Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR)


český jazyk pro cizince (květen – prosinec 2010),
2 skupiny, celkový rozsah 120 hodin

BS KOVOOBRÁBĚNÍ s.r.o.
---



INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: český jazyk pro cizince
(květen – červen 2010), rozsah 12 hodin

INOTECH ČR, spol. s r.o.


německý jazyk ve firemní praxi (leden – prosinec
2013) 76 hodin



německý jazyk ve firemní praxi (únor – prosinec
2012), rozsah 70 hodin



anglický jazyk ve firemní praxi (duben 2010 –
prosinec 2011), rozsah 90 hodin



německý jazyk ve firemní praxi (březen 2010 –
prosinec 2011), rozsah 90 hodin

BARTHELMESS BOR U TACHOVA


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: německý jazyk ve firemní
praxi (březen – červenec 2010), rozsah 40 hodin

ALFA PLASTIK TACHOV a. s.


školení řidičů (červen 2012)



komunikativní

dovednosti

s využitím

anglického

jazyka (říjen 2009 až leden 2010) – 22,5 hodin,
celkový rozsah 45 hod.


komunikace a obchodní dovednosti (červenec 2009),
rozsah 2 dny
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komunikativní

dovednosti

s využitím

anglického

jazyka (květen 2009 až srpen 2009) – 2 skupiny,

KEY PLASTIC CZECH TACHOV, s.r.o.


český jazyk pro cizince (listopad – prosinec 2009,
rozsah 10 hodin

EISSMANN AUTOMOTIVE s.r.o., Bor


obchodní korespondence NJ (duben – červen 2009),
rozsah 50 hodin



obchodní korespondence AJ (duben – červen 2009),
rozsah 50 hodin

MY DVA holding a. s., Tachov


anglický jazyk pro středně pokročilé (říjen 2008 –
duben 2009), rozsah 22,5 hod.

FRANZ EDER Tachov a. s.


německý jazyk pro mistry výrobního podniku (duben –
prosinec 2008), rozsah 27 hodin

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY


seminář Píšeme správně česky? (červen 2008, říjen a
prosinec 2007), rozsah celkem 18 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO


italský jazyk (únor až květen 2008), rozsah 23 hodin
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TEKOV SURPRO


čeština pro cizince (únor – březen 2008), rozsah 11
hodin

BHS CORRUGATED FERTIGUNGS TACHOV


anglický jazyk (duben – květen 2006), rozsah 24
hodin

ROTAREX PRAHA s.r.o.


anglický jazyk (2006)
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REFERENČNÍ LIST
firemní klienti z oblasti školení soft-skills, PC a dalších
(za období 2005 – 2013)

LOXXESS BOR s.r.o.


zákoník práce (duben 2012), rozsah 3 hodiny

FIEGE


školení Efektivní komunikace a základy vedení lidí
(leden 2012), rozsah 2 dny

AUTONEUM s.r.o.


zákoník práce (duben 2012), rozsah 3 hodiny

ZŠ TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace


kurz první pomoci (duben 2012), rozsah 4 hodiny

S-COMP Centre s.r.o.
Softskills – teambuilding


2012 (červenec): 11 osob, celkem 4 hodiny



2012 (červen): 13 osob, celkem 4 hodiny



2011 (květen): 20 osob, celkem 16 hodin

Psychohygiena lektora a pracovníka vzdělávací instituce

NADACE MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Senioři komunikují – počítačový kurz
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2011 (srpen): 20 osob, celkem 28 hodin



2010 (srpen): 13 osob, celkem 14 hodin



2009 (srpen): 26 osob, celkem 28 hodin



2008 (červenec): 10 osob, celkem 14 hodin



2007 (červenec, srpen): 26 osob, celkem 28 hodin

ALFA PLASTIK TACHOV, a.s.


školení řidičů (červen 2012), 2 hodiny



školení řidičů (květen 2011), 2 hodiny



logistika v podnikové praxi (listopad 2009), 16 hodin



obchodní strategie a komunikace (říjen 2009), 32 hodin



mistr, manažer výroby (září 2009), rozsah 1 den

GRAMMER CZ, s.r.o.


Efektivní komunikace a řešení konfliktů (duben 2011),
4 dny (2 skupiny á 2 dny)



MS Excel: základní kurz (květen 2008), 1 den



MS Excel: praktické využití (květen 2008), 1 den

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV, příspěvková
organizace
 Základy poskytování hygienické péče u imobilních
klientů v pomáhajících profesích (říjen 2013), 8 hodin
 Specifika

práce

s klientem

s demencí,

CMP

a

Parkinsonovou chorobou (květen 2013), 8 hodin
 Problematika umírání a smrti v pomáhajících profesích
(březen 2013), 8 hodin


Specifika péče o osoby s inkontinencí a dekubity
(listopad 2012), 8 hodin

 Specifika péče o osoby s demencí (červen 2012), 8
hodin
 Augmentativní a alternativní komunikace (květen 2012),
8 hodin
 Senior a jeho potřeby (březen 2012), 8 hodin
 Komunikace s problémovými klienty (listopad 2011), 8
hodin
 Rozvoj týmové spolupráce (říjen 2011), 8 hodin
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 Úskalí pomáhající profese (červen 2011), 8 hodin


Duševní hygiena pečujících (duben 2011), 8 hodin



Základy vedení lidí (listopad 2010), rozsah 6 hodin



Syndrom vyhoření (říjen 2010), rozsah 8 hodin



Problémová komunikace (září 2010), rozsah 8 hodin



Komunikace v domovech pro seniory (květen 2010),
rozsah 8 hodin

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
MILÍŘE, příspěvková organizace


Ergoterapie a první pomoc (prosinec 2010), 9 hodin

DUKE ABRAHAM s.r.o.


Školení řidičů (listopad 2010), rozsah 4 hodiny

ÚŘAD PRÁCE V TACHOVĚ


Obsluha PC pro začátečníky – rekvalifikační kurz (říjen
2010), rozsah 80 hodin

INOTECH ČR, spol. s r.o.


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: MS Excel 2007 (červenec až
srpen 2010), rozsah 9 hodin

SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE


tajemník – personalista (červen 2010), rozsah 1 den



asertivita v jednání, řešení konfliktů (prožitková výuka,
listopad 2009), rozsah 1 den



vedení úřadu v kostce (2008), rozsah 1 den



manažer = personalista v pravém slova smyslu (listopad
2006), rozsah 2 hodiny

TANET WEST, s.r.o.


řešení konfliktů, asertivita a týmová spolupráce (březen
2010), rozsah 16 hodin
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KETNET TACHOV


Komunikace, konflikty a stres (duben 2012), rozsah 1
den



Komunikace a řešení konfliktů (listopad 2009), rozsah
1 den

GYMNÁZIUM STŘÍBRO


Seberozvoj a zvyšování výkonu pro pedagogické
pracovníky (červen 2009), rozsah 2 dny – 16 hodin

RE/MAX Realty Center


komunikace a telefonická komunikace (červen 2008),
rozsah 2 dny

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV


seminář

Změny

občanského

zákoníku

k 1.1.2014

(červen 2013), 16 hodin


školení Řešení stresových a krizových situací při
jednání s problémovými klienty (květen 2013), 8 hodin



seminář Přestupkové řízení (červen 2012), rozsah 6
hodin



seminář Veřejné zakázky, (květen 2012), 4 hodiny



vedoucí úředník – úspěšný manažer (červen 2008),
rozsah 1 den



semináře k legislativním změnám v dopravním zákoně
(květen 2007), rozsah 2 dny

TEKOV SURPRO


workshop „Mistr, manažer výroby“ (květen 2008)



kurz PC (květen 2008), rozsah 24 hodin



kurz „Mistr, manažer výroby“ (březen 2008)



kurz PC (říjen – listopad 2007), rozsah 45 hodin

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace
IČ: 712 34 608, DIČ: CZ 712 34 608

Regionální vzdělávací a informační středisko
Školní 1094, 347 01 TACHOV
tel: +420 374 774 400
info@revis-tachov.cz
www.revis-tachov.cz
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GYMNÁZIUM TACHOV


semináře

z oblasti

komunikace

a

psychologie

(2007, 2008), celkový rozsah 8 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ


efektivní komunikace (prosinec 2007), rozsah 1 den



efektivní komunikace (listopad 2007), rozsah 1 den



efektivní komunikace (říjen 2007), rozsah 1 den



úspěšný manažer (říjen 2007), rozsah 16 hodin

FORMY TACHOV s.r.o.


základy komunikace a motivace (květen 2006), 16 hodin



řízení projektů, proj. management (duben 2006), 1 den



jak zvyšovat produktivitu práce ve výrobním procesu
(březen 2006), rozsah 1 den



mistr, manažer výroby (leden 2006), rozsah 1 den

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.


PC pro pokročilé (únor – březen 2006), rozsah 13 hodin

ROTAREX PRAHA s.r.o.


personální procesy a základy komunikace (duben
2006), rozsah 1 den



interní audit (březen 2006), rozsah 16 hodin



mistr, manažer výroby (leden 2006), rozsah 1 den



systém managementu jakosti (prosinec 2005), rozsah
32 hodin
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