
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ BRNO 

Olomoucká, příspěvková organizace 

B/ Vzdělávací programy 

název kurzu stručný popis hodin 

1/ BOZP při 

obrábění kovů 

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů ČSN EN ISO, ČSN EN 

soustruhy, frézky, pevně umístěné brusky, vrtačky, pomoc při úrazech 

elektřinou 
3 

2/ BOZP při 

obrábění kovů v AJ 

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů ČSN EN ISO, ČSN EN 

soustruhy, frézky, pevně umístěné brusky, vrtačky, pomoc při úrazech 

elektřinou 

4 

3/ BOZP na 

pracovištích 

obrábění kovů  

a obrábění 

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů ČSN EN ISO, ČSN EN 

soustruhy, frézky, pevně umístěné brusky, vrtačky, pomoc při úrazech 

elektřinou 

Praktická výuka obrábění na vrtačkách a bruskách 

20 

4/ BOZP na 

pracovištích 

obrábění kovů  

a obrábění 

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů ČSN EN ISO, ČSN EN 

soustruhy, frézky, pevně umístěné brusky, vrtačky, pomoc při úrazech 

elektřinou 

Praktická výuka obrábění na vrtačkách, frézkách, soustruzích, 

bruskách, pily a úhlové brusky 

 

24 

5/ Praktická výuka 

soustružení 

Bezpečnostní předpisy, požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při 

obrábění kovů, všeobecná společná ustanovení (20 0700) 

Základy soustružení, čelních a vnějších válcových ploch, 

zapichování  

a upichování. Soustružení osazených vnějších ploch a kuželových 

ploch. Navrtávání, vrtání, vyhrubování, vystružování, závitování, 

drážkování zakončení trubek 

40 

6/ Praktická výuka 

frézování 

Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při obrábění kovů, všeobecná 

společná ustanovení (20 0700) 

Praktická výuka frézování 

24 

7/ Praktická výuka 

vrtání 

Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při obrábění kovů, všeobecná 

společná ustanovení (20 0700) 

Praktická výuka vrtání  

8 

8/ Praktická výuka 

obsluhy pily  

a brusky 

Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu při obrábění kovů, všeobecná 

společná ustanovení (20 0700) 

Praktická výuka obsluhy pily BOMAR a úhlové brusky FLEXA 

8 

 

 



 

 

 

 

název kurzu stručný popis hodin 

1/ PN111, PN122 

Pneumatické 

systémy řízení, 

úvodní a 

nástavbový kurz 

 
 

Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru.   

Obsah studia -  vlastnosti stlačeného vzduchu, úprava stlačeného 

vzduchu, konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků, 

pneumatické ventily vícecestné, vícepolohové, škrtící, redukční, zpětné, 

pojistné, pomocná zařízení – tlumiče, kapacity, filtry, maznice, 

schematické značky, návrh schémat zapojení, praktické zapojení 

pneumatických obvodů na špičkových zařízeních FESTO Didactic, 

forma studia denní, osvědčení  

o absolvování kurzu. 

24 

2/ HY511, HY521 

Hydraulické 

systémy 

řízení, úvodní a 

nástavbový kurz 

 

 
  

Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru.   

Obsah studia - bezpečnost práce, fyzikální základy, struktura 

hydraulických mechanismů, konstrukce a činnost hydraulických prvků: 

hydrogenerátory  

a hydromotory, tlakové redukční ventily, škrtící a jednosměrné ventily, 

šoupátkové ventily, značky hydraulických prvků, provoz hydraulických 

mechanismů - filtrace kapaliny, řešení základních praktických úloh na 

špičkových zařízeních FESTO Didactic, forma studia denní, osvědčení  

o absolvování kurzu. 

24 
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