
SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE A 
SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE VE 

STAVEBNICTVÍ

KROUŽEK PRO SŠ
 Střední škola řemesel Frýdek-Místek p.o.

Termín konání: kroužek bude probíhat jednou týdně, čtyři hodiny 
                                od 14:00, (leden až prosinec)
Určení: kroužek je určen pro žáky střední školy ve věku od 16 let

Délka trvání kroužku: 10 měsíců, 160 hodin

Počet účastníků: 10

Získaná kvalifikace: Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 
svářeče podle ČSN 050705 vystaví zkušební organizace Průkaz 
odborné kvalifikace svářeče a Osvědčení o základním kurzu 
svařování.



Kroužek je plně hrazen z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP), pro 
přihlášené žáky SŠ řemesel je zdarma. 

Partner: P08 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

Kód a název KA: p6 Odborné technické kroužky pro žáky ŠŠ

Do zájmového kroužku „Svařovací technologie a svařované konstrukce ve stavebnictví“ se mohou 
přihlásit žáci Střední školy řemesel Frýdek-Místek, kteří splní přístupové podmínky uvedené v tomto 
dokumentu na základě přihlášky, která je přílohou tohoto dokumentu. Ředitel školy základě přihlášek 
rozhodne o jejich zařazení do kroužku. Kroužek není určen pro žáky učebního oboru Instalatér včetně 
zkráceného studia tohoto oboru.

Věk žáka 16 let

zdravotní způsobilost pro svařování el. obloukem posouzená smluvním lékařem školy (MUDr. David Kupka, 
AMANDA MEDICA FM s.r.o., ordinace praktického lékaře pro dospělé, Stará cesta 83 Frýdek-Místek)

➔ studijní prospěch v prvním pololetí šk. roku 2018/2019 průměr do 2,8

➔ nulová neomluvená absence za první pololetí 2018/2019

➔ po dobu studia žák nebyl projednáván výchovnou komisí školy za jakýkoliv přestupek

➔ po dobu studia žák nebyl klasifikován horším stupněm z chování než velmi dobré

● doporučení třídního učitele a učitele odborného výcviku

Přístupové podmínky 
pro přijetí do zájmového kroužku

„Svařovací technologie a svařované konstrukce ve 
stavebnictví“

Rozsah oprávnění získané kvalifikace: vychází z jejího označení. 

V tomto případě může jeho držitel svařovat jednoduché ocelové konstrukce a zařízení z nelegovaných, 
nízkolegovaných a jemnozrnných ocelí do mezi kluzu Re 275 MPa, nevyžadující předehřev nad 0°C kde 
není vyžadována „Úřední zkouška svářeče“ podle ČSN EN ISO 9606-1. 

Držitel oprávnění je zároveň oprávněn manipulovat a obsluhovat zařízení pro svařování elektrickým 
obloukem pro metodu MIG/MAG.

Získanou kvalifikace je potřeba každé dva roky obnovovat formou účasti na doškolení z BOZP a PO,          
následně proběhne přezkoušení. 
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