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Rekvalifikace 
 

    
 

 

název rekvalifikace stručný popis hodin 

Programátor CNC strojů  Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah 

studia - výuka programování CNC strojů, programování a obsluha 

produkčních CNC strojů, výroba součástí na CNC soustruzích a CNC 

obráběcích centrech. Forma studia denní, osvědčení o rekvalifikaci s 

celostátní působností. 

200 + 12ZZ       

      

číslo a název profesní 

kvalifikace 

stručný popis hodin 

23-026-H Obsluha CNC 

obráběcích strojů 

Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah 

studia - normalizace, čtení výkresů, měření, programování CNC strojů, 

obsluha a seřizování CNC obráběcích strojů. /forma studia denní, osvědčení 

o PK/ 

200 + 8ZZ 

23-025-H Vrtání 

kovových materiálů 

Cílová skupina: vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah 

studia - normy, technická dokumentace, sestavení technolog. postupu, 

upínání nástrojů a polotovarů na vrtačkách a vyvrtávačkách, měření 

obrobků, obsluha a údržba vrtaček a vyvrtávaček. /forma studia denní, 

osvědčení o PK/ 

200 + 8ZZ 

23-023-H Frézování 

kovových materiálů 

Cílová skupina: vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah 

studia - normy, technická dokumentace, sestavení technolog. postupu, 

upínání nástrojů a polotovarů na různých druzích frézek, hoblovaček, 

obrážeček a protahovaček, měření obrobků, obsluha a údržba frézek, 

hoblovaček, obrážeček a protahovaček.  /forma studia denní, osvědčení 

o PK/ 

250+8ZZ 

23-022-H Soustružení 

kovových materiálů 

Cílová skupina: vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah 

studia - normy, technická dokumentace, sestavení technolog. postupu, 

upínání nástrojů a polotovarů na soustruzích a vyvrtávačkách, měření 

obrobků, obsluha a údržba soustruhů a vyvrtávaček, ruční ostření nástrojů 

z RO a SK.  /forma studia denní, osvědčení o PK/ 

250+8ZZ 

23-021-E Základní 

kovoobráběčské práce 

Cílová skupina: základní vzdělání. Obsah studia – orientace v tech. 

dokumentaci, BOZP, měření a kontrola, ruční obrábění a zpracování kovů 

a plastů, výroba součástí na soustruzích a frézkách, práce na obrážečkách 

a  hoblovkách / forma studia denní, osvědčení o PK / 

150 + 8ZZ 

23-003-H Zámečník Cílová skupina: základní vzdělání a absolvování svářečského kurzu před 

vstupem do rekvalifikace. Obsah studia-normalizace, technická 

dokumentace, technologie ručního zpracování kovů, obrábění, rovnání kovů 

lisováním za tepla, ohýbání a skružování, svařování. / forma studia denní, 

osvědčení o PK / 

300 + 10ZZ 

 Používané zkratky: 
 ZZ – závěrečná zkouška 

 PK – profesní kvalifikace 

 RO – rychlořezná ocel 

 SK – slinutý karbid 

 

 


