Pokyny pro účastníky kurzů
1. Středisko vzdělávání (svářečská škola) se nachází na adrese sídla společnosti.
2. Příjem klientů (žáků) je při zahájení kurzu v kanceláři Recepce (3.NP).
3. Při zahájení kurzu si sebou si určitě přineste OP, či podobný doklad. Máte‐li jej, pak i
předchozí kvalifikační doklad (svářečský průkaz, izolatérský průkaz, Certifikát EN/ TIČR či jiný
relevantní doklad odborné způsobilosti). Průkaz totožnosti si přineste i na závěrečnou
zkoušku. Na některé doklady budete potřebovat 1ks průkazkové barevné fotografie.
4. Výuka probíhá dle konkrétního typu kurzu buď na učebně teorie (3.NP), či na dílnách praxe
(1.NP,3.NP).
5. Účastníkům kurzů je k dispozici WC (1.NP, 3.NP), chladnička, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, nápojomat na vychlazenou pitnou vodu, chladnička (vlastní nádobí). Za symbolický
poplatek si lze nechat teplý nápoj připravit od asistentky do našeho nádobí.
6. Každý žák je povinen po nástupu do kteréhokoliv kurzu (mimo jednodenních školení),
seznámit se s Provozním řádem budovy (visí na každé učebně a dílně). Seznámení stvrdí
podpisem.
7. Vstup na učebny je bez přezůvek, avšak Vaše obuv nesmí být silně znečištěna, či s podrážkou,
zanechávající „čmouhy“. V takovém případě na učebny nevstupujte. Rovněž tak ve
znečištěném pracovním oděvu.
POKYNY pro účastníky kurzů které zahrnují i výuku praxe:
8. Žákům je k dispozici sociální zázemí v 1.NP (šatna, WC, sprcha)
9. Až na řídké výjimky se žákům v prostorách firmy věci „neztrácejí“, přesto nemůžeme ručit za
neuzamčené svršky. Ani v uzamčené šatní skříňce neručíme pak za přinesené peníze a
cennosti. Takové přinesené věci lze oproti písemné stvrzence uschovat po dobu výuky do
trezoru u naší paní účetní.
10. Pro výuku praxe Vám postačí běžný pracovní oděv (montérky) a pevná plná obuv. Pro výuku
praxe ve svařování kovů by měl být Váš oděv v provedení se ztíženou hořlavostí (tzv.MOFOS
či NOMEX). Svářečům doporučujeme i pokrývku hlavy. Tyto OOPP zdarma neposkytujeme.
Pokud byl žák zapsán do běžného kurzu svařování kovů (v ceníkové ceně), obdrží i kožené
svářečské rukavice (nejvíce však jednou za 2 týdny s tím, že druhé rukavice se vydají na
základě předložení zničených prvních) a bude mu zapůjčena svářečská kukla a kožená
svářečská zástěra, za kteroužto zápůjčku pak žák osobně hmotně odpovídá

