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VzděIáVací program akreditován N4ŠN,,lT dne 8, 9_ 2011 pod č].:20 13oI11-241612

OSVEDCENI

o REKVAL!FlKAcl
Číslo osvědčenl: R2í8/2012lFMl

po úspěsném LkoTčéni Vzdé|áVac ho píograrnu rekvalifikačniho kuzL
podle Whl, MslV]T č 17612009 sb,, kteíou se stanoví náležitosti žádosti o akrediiaci VzděláVaciho

proglamu, organizace VzděláVání v rékvalifikačním zařížéní a zpŮsob jeho ukončeni,

absolvoval rekvalifikační program:

pro pracovní Činnost:

lng. Tomáš HANUS
Datum a místo narození: 13, 12. 1974, Kolín

Facility management

Manažer

Kurz probéhl v obdobi od 7.3.2012 do 13,6.2012
V rozsahu í20 výukových hodin na teorii,

Jmenovaný vykonal úspěšně závěrečné zkoušky dne; 2'l. 6,2012

v Praze dne 21_ 6_ 2012

lng, Marie Ševčíková
člen zkL]šebni komise

lng unole] svu
člen žkušébní koňise
garant rékvalifikace



FM lnstitute, s.r,o,, U SlUncoVé 71i14, 186 00 Praha 8

Přédmět Teořetická čá§t

Def]n]ae a teinlino oq]e F]\4 8 Výukových hod
snriuVni zajšténi Fl\4 8 VýUkových hod n

lmp ementace F { do spcleónostr _ Workshop 8 VýL.]kovÝch hod
Plostol Z pohled! F]\,4 _ straieg cké aspekty 4 V i !r1,oVé hodin,,
Prostor z poh]edLr Ft4 - í nančni aspekty 4 ! jt]/o\,é hodinV
standaldy pracoV ště kanceláre/prUnlys] .1 Ý iukoÝe hod n/
Zák]adni praVjd a stěhoVáni precov]š1 ] Ýýui.ova hGd na
NáVíh dis]okace pracovišlě - workshop ] V!Li[.Ve hod ny
Uk|d a č'šlěni
odpadoVé hospodáistýi 4 výukOVé hod ny
Zák|ady technrcké spravy maieiku 4 VýlrkoVé ny
Udržba techno]ogií budov 2 Výukové hoc ny
sfavebni L].j.žba 2 výukové nod ny
Fl,,1 z poh edu tíVa e UdlžlteIného orostředl 6 VÝukovýclr hoo n
spráVa enero a médli 2 Výt]kcvé hod
Bezpečnoslli ňaňa9ement 4 ,,iLri,oVe hodinV
Prob]er.ai ké BOZP Po OZPE 4 ,,iu[c,,e hodinV
SIt]žby' p|c užiVate e oijel lr] 2 VýLrkové hociinV
T sko\é topl,.\,,- !.-.Lo,, . a c| \.c' >../ay 4 VÝukov-Á hod t]V

DopraVnisiužby 2 Výukové hod ny
P|ánováni. pro]ekt a lrnple.nentace FM
Sl_.dováni nák]a.]ů a clrniló lino

Učelnrctv j SoUV]se]ici s F|l
Rizenl financi - Workshop 4 Výukové hod]nV

Rizeni Fac ]ity N4anageme.iu 3 Výukové hcd]ny
|V]_.todo og e L.an s:\ Sigri; o o F]\4 5 VilrIoVi(h hod n

]cT podooía Facr iy fulaaloe]nenlU E r'VLrIo,Vch 'lod n

L]dský faktcí V F]\il s /irr} oV;.h iod n

ceikem 120 vyukových hodin

VzděláVací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):

statutá rn l zástu pce Vžd ýacíhó zařizeni


