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ZHODNOCENÍ PRÁCE 

 
 
1. Údaje o projektu  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.32./01.0016 

Název projektu Svářečská škola 

Číslo prioritní osy  7.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3 274 103,52 

Částka ESF [Kč] 3 274 103,52 

Křížové financování [Kč] 0 

Datum zahájení realizace projektu 1.3. 2012 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2014 

Číslo právního aktu 
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

CES 203/REG/2012 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 10 

Monitorované období Začátek 1.6.2014 Konec 31.8.2014 

Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  

 Mimořádná   

 

2. Údaje o hodnotiteli 

Příjemce 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Neratovice, Školní 664 

IČ/DIČ 68383495 

Statutární zástupce  
(jméno a příjmení, funkce) 

Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 

Zhotovitel zhodnocení 

Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Ing.Jiří Mánek 

Funkce v projektu Manažer klíčových aktivit 

Funkce organizaci Učitel odborných předmětů 

Telefonní číslo/Fax 315 665322/315 684 145 

E-mail jmanek@sosasou.cz 

 
3. Údaje o kurzu 

Označení kurzu svařování Kurz svařování plamenem (autogen) - 311  

Zahájení kurzu  1.4. 2014 

Ukončení kurzu 27.6 2014 
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Počet účastníků kurzu 6 uchazečů 

Počet hodin teoretické výuky 40 hodin 

Lektor – svářečský technolog Ing. Ivan Sedliak 

Lektor - instruktor svařování Stanislav Šilc, Radek Musil, Rostislav Beneš 

Počet hodin praktické výuky 200 hodin 

4. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 

Od 1.4.2014 do 27.6.2014 probíhal jeden kurz svařování plamenem (metoda 311). 
Tato klíčová aktivita probíhala v rozsahu 40 hodin teorie a 200 hodin praxe za 1 kurz. Kurz probíhal 3 
měsíce a byl určen vzhledem k povaze a velikosti svářečské dílny pro 6 účastníků.  
 
Výstupem klíčové aktivity bylo 6 proškolených uchazečů v jednom kurzu z cílové skupiny žáků oborů 
vzdělání mechanik opravář motorových vozidel první ročník a karosář druhý ročník. Jde o obory 
technického zaměření. Jde o takové zaměření kurzů, které pro cílovou skupinu žáků není součástí 
školních vzdělávacích programů. 
 
Výuka probíhala ve formě praktické i teoretické pro každou skupinu zájemců o daný kurz podle 
vytvořeného učebního dokumentu, odborné literatury pro svařování a technických norem. Součástí 
kurzu bylo využití výukového softwaru nutného k pochopení základních poznatků při sváření včetně 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
 
Každý účastník obdržel ochranné pracovní pomůcky, potřebný předem připravený materiál a 
pracovní místo s příslušným vybavením. V průběhu kurzu byl k dispozici pitný režim. 
 
Cílem kurzu bylo, aby účastníci byli schopni samostatně zvládat odpovídající svářečskou techniku a 
naučit se technologii svařování. 
 
Pro zájemce byla jako nadstandardní aktivita nabídnuta možnost složení úřední zkoušky. Získání 
tohoto certifikátu již nesouvisí s vlastní náplní projektu, ale rozšiřuje další možnosti případným 
zájemcům. 
 
Témata  kurzu byla splněna v plném rozsahu. V průběhu výuky a výcviku se ze strany účastníků 
kurzů projevil podstatně větší zájem o praktický výcvik ve svařování, než o část teoretickou. 
Docházka žáků byla velmi dobrá, a odpovídala potřebám a požadavkům kurzů pro jejich zvládnutí. 
Absolventi získali "Osvědčení o absolvování kurzu". 
 

Problémy při realizaci klíčových aktivit 

U metody svařování 311 se neprojevily vážné nedostatky, které by ovlivnily realizaci klíčové aktivity. 
Velmi dobře proběhl praktický výcvik ve svařování pro svařování v poloze PB, dílčí problémy se 
objevily při provádění tupých svarů v poloze PF. Tyto nedostatky se podařilo odstranit zvýšeným 
úsilím  a využitím dalších hodin z časové dotace. Časová dotace na praktický výcvik ve svařování je 
mírně nadhodnocena, ale projevila se potřebná, protože se tyto hodiny využily pro odstranění 
nedostatků při svařování na tupo v poloze PF. Zbytek času byl  věnován na opakování již probraných 
svarů a přípravu materiálu pro závěrečné prověření znalostí zda  účastníci kurzu dosáhli potřebných 
praktických dovedností při svařování plamenem. 
 

5. Fotodokumentace 

Fotodokumentace 
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Teoretická výuka 

 

 
 

Praktická výuka 

 
Předávání osvědčení 
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Místo a datum  
Neratovice dne: 30.6.2014 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ………………………………. 

 


