KURZ VAKUOVÉ TECHNIKY 2021
PROPOZICE
Všeobecné informace:
S ohledem na nejasný výhled průběhu pandemie koronaviru bude v letošním roce kurz
vakuové techniky organizován odlišným způsobem.
Základní teoretická část proběhne v červnu 2021 on-line na platformě Microsoft Teams.
Program je koncipován všeobecně a pokrývá celou šíři oboru vakuové techniky, aby vyhovoval
účastníkům z různých průmyslových odvětví.
Vakuové praktikum a doplňkové semináře tvoří volitelnou část kurzu, která bude
organizována odděleně. Proběhne v září 2021 prezenčním způsobem na Střední škole
informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Rozpis témat teoretické části, přehled seminářů a úloh praktické části najdete v souboru
VAT2021-osnova.

Základní teoretická část
Základní teoretická část bude sestávat z 20 vyučovacích hodin, přednášky budou
rozloženy do čtyř dnů po 5 vyučovacích hodinách.
Termíny :

9.6., 10.6., 16.6., 17.6.2021 vždy od 7:45 do 12:00 hod.

Přihlášky:
Formulář závazné přihlášky najdete v souboru VAT2021-prihlaska.docx nebo
VAT2021-prihlaska.pdf.
Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději do 20. května 2021 na uvedené adresy
organizátorů.
Platební informace:
Kurz finančně zastřešuje škola. Cena základní teoretické části kurzu pro jednoho účastníka je
5000 Kč bez DPH (6050 Kč včetně DPH). Po obdržení závazných přihlášek vám bude zaslána
zálohová faktura.
Organizační informace:
Účastníkům se zaplaceným účastnickým poplatkem bude vytvořen účet na platformě
Microsoft Teams. Týden před zahájením přednášek budou na váš e-mail zaslány přihlašovací
údaje a další potřebné informace.
Po skončení kurzu bude každému účastníkovi vystaveno osvědčení o absolvování.
Kurz se uskuteční při dosažení minimálního počtu účastníků. Na jedné mailové adrese
smí být jen jeden účastník.

Vakuové praktikum a doplňkové semináře
Byli bychom rádi, aby i letos bylo vakuové praktikum a volitelné semináře součástí kurzu
vakuové techniky. Měření proběhnou v laboratoři Střední školy informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm prezenčním způsobem. Tuto část kurzu plánujeme na
září 2021, kdy se snad situace přiblíží normálu.
Termíny:

týden od 13.9.2021 do 17.9.2021 od 9:00 do 17:00 hod.

Ubytování:
Ubytování organizátoři nezajišťují. Pokud to bude pro vzdálenější účastníky nezbytné,
navštivte http://www.visitroznov.cz/vismo/ubytovani-a-gastronomie.asp. V pěším dosahu je
například penzion Bečva, https://www.hotel-becva-roznov.cz.
Přihlášky:
Formulář závazné přihlášky je společný pro obě části kurzu, tj. VAT2021-prihlaska.docx
nebo VAT2021-prihlaska.pdf.
Platební informace:
Cena každé volitelné položky pro jednoho účastníka je 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH).
Účastnický poplatek za volitelné části se bude platit až v září 2021.
Organizační informace:
Účastníci se mohou přihlásit na libovolný počet z šesti úloh laboratorního praktika a tří
seminářů. K volitelným částem dostanou účastníci přípravy.
Na základě přihlášek bude vypracován individuální rozvrh pro každého účastníka. Při
menším počtu zvolených úloh a seminářů je bude možno absolvovat v jeden den, v případě
většího množství v průběhu dvou po sobě následujících dnů. Konkrétní datum lze předem
konzultovat.

Organizátoři kurzu:
Ing. Anna Zejdová, zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické
Mail: anna.zejdova@roznovskastredni.cz
Telefon: 571 752 315.
Zodpoví dotazy týkající se plateb.
Ing. Karel Bok, externí spolupracovník školy
Mail: karel.bok@valachnet.cz
Telefon: 571 116 571
Mobil: 774 247 918
Zodpoví dotazy týkající se organizace kurzu, osnovy a rozvrhu.

