
 

 
NOVĚ OTEVŘENÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA V OLOMOUCI !!! 

 

  

Od ledna roku 2017 naše škola nabízí nové služby v oblasti svařování zejména pro naše studenty, ale i pro celou 

širokou veřejnost. Nabízíme školení a výuku v oblasti svařování za účelem získání kvalifikace u základních kurzů 

svařování, úředních kurzů, zaškolení a prodloužení platnosti stávajících dokladů. Výuka probíhá v nově 

vybaveném prostředí svařovny v místních dílnách školy. Školení a zkoušky svářečů probíhají v mezinárodním 

certifikovaném systému ANB a vždy na našem pracovišti. Naše certifikovaná svářecí škola úzce spolupracuje s 

Českým svářečským ústavem v Ostravě, který je i příslušnou zkušební organizací. Níže si můžete vybrat z naší 

nabídky kurzů: 
 

Základní kurzy (ZK) 

Druhy pořádaných základních kurzů dle ČSN 05 0705: 

 Označení       Název kurzu Cena 

ZK 311 1.1  
Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující 

předehřev 
9.500,- Kč 

ZK 111 1.1 
Obloukové svařování obalenou elektrodou, nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující 

předehřev 
8.700,- Kč 

ZK 135 1.1 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), nelegované a 

nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 
7.900,- Kč 

ZK 141 8 
Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG), 

korozivzdorné feriticko-austenitické nebo austenitické oceli 
10.300,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Průměrná doba trvání kurzů je 4 týdny.  
(Možnost dohody individuálních termínů přípravy) 
 

Zaškolení (ZP) 

Druhy pořádaných zaškolení dle ČSN 05 0705: 

Označení  Název kurzu                                                                                                      Cena 

ZP 311-2 1.1 Řezání a drážkování kyslíkem 3.100,- Kč 

ZP 111-1 1.1 Ruční stehování obalenou elektrodou 2.900,- Kč 

ZP 135-1 1.1 Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou 2.700,- Kč 

ZP 15-2 1.1 Řezání plazmou 2.400,- Kč 



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Průměrná doba trvání zaškolení je 1 týden.  
(Možnost dohody individuálních termínů přípravy).  
 

Úřední kurzy  

Druhy pořádaných úředních kurzů dle ČSN EN ISO 9606-1: 

Označení Název kurzu Cena 

111 Obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA) v poloze PF 10.400,- Kč 

135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) v poloze H-L045 9.500,- Kč 

141 Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou (WIG, TIG), v poloze H-L045 11.200,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Průměrná doba trvání zaškolení je 2-4. týdny.  
(Možnost dohody individuálních termínů přípravy).  

 

Periodické zkoušky ČSN EN ISO 9606-1,2 ČSN EN ISO 14732 a TPA CWS ANB, ČSN EN ISO 9606-3,4,5, ČSN EN 
ISO 13 585: 

Nové značení Staré značení Název Teorie Praxe Cena 

111,311,135,141 1.1 , 1.2, 1.3 Periodická úřední zkouška pro nelegované a 
nerezavějící oceli 

8 hod. 16-32h 3 500,- 

V ceně nové zkoušky je započítán 1 ks Osvědčení v ceně 800,- Kč. 
K ceně periodického přezkoušení se připočítá cena za Osvědčení 800,-Kč. 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Výše uvedené ceny lze po vzájemné dohodě upravit! 

 

Studentům SPŠS poskytujeme slevu 25 % z uvedených cen ZK !!! 

Pro objednávky i další informace v rámci svářečské školy se prosím obracejte na uvedené kontakty. 

Rádi se s Vámi domluvíme osobně. 

 

Střední průmyslová škola strojnická 

tř.17.listopadu 49, 772 11 Olomouc 

Ing.Kunstfeld Ph.D – instruktor svařování 

Tel.: 585 549 116 

Email: kunstfeld.jaroslav@spssol.cz 

 

Certifikovaná svářečská škola s registračním číslem 15/113 
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