
REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ KYSLÍKO-
ACETYLENOVÝM PLAMENEM - ČSN 05 0705 311 1.1 

Materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev. 

Obsahem rekvalifikačního  kurzu jsou bezpečnostní ustanovení, zařízení, materiály a jejich 
svařitelnost, technologie svařování, deformace a pnutí, zkoušky a vady svarů, předpisy 
a normy pro svařování,  praktická příprava v rozsahu požadavků ČSN norem a Technických 
pravidel. Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné 
kvalifikace svářeče. 

Systém výuky v kurzu – 168 hodinová dotace (teorie 40 h + praxe 120 h + 8 h zkouška): 

 Výuka probíhá po dobu 2 měsíců. 
 Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 168 hodin.  
 Teoretická výuka v rozsahu 40 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických 

vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 
minut. 

 Výuka odborné praxe v rozsahu 120 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a 
praktických činností. Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy, které jsou 
vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací 
hodiny praktické výuky je 60 minut.  

 Svářečský kurz je zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou 
zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Zkouška trvá 8 hodin. 

Místo konání rekvalifikačního kurzu: Střední škola řemesel, Šumperk 

Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 19 000 Kč 

Jak se přihlásit? 

1. Zkontaktujte zaměstnance školy (viz níže), ten Vám sdělí podrobnosti k vyplnění a 
podání přihlášky.   

2. Podmínkou pro přijetí do kurzu je předložení aktuálního potvrzení od lékaře o 
zdravotní způsobilosti. 

3. Jste-li evidovaný/á jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR, předem si 
musíte zajistit schválení úhrady rekvalifikačního programu na Úřadu práce 
ČR (škola Vám k tomuto účelu vystaví přílohu „C" – Potvrzení rekvalifikačního 
zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu).  

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme kurz v září a lednu (lze domluvit i 
individuální termín). 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem před zahájením kurzu.  
Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu 14938841, kód banky 0100, variabilní symbol: 7777; do 
zprávy platby (informace pro příjemce) prosím uveďte své jméno a příjmení s oborem 
rekvalifikačního kurzu (příklad: Jiří Novák, svařování 311). 

Autorizující orgán: Česká svářečská společnost ANB 
Zkušební organizace: DOM – ZO 13, s.r.o. Zkušební organizace č. 13, pracoviště Ostrava 
Rekvalifikační zařízení: Střední škola řemesel, Šumperk 
Zástupce rekvalifikačního zařízení: Mgr. Horsák – zástupce ředitelky pro PV 
Kontakty: telefon 583 320 103, e-mail: horsak@skolasumperk.cz 
                   telefon: 605 249 289, e-mail: zencak@skolasumperk.cz 


