
KURZ VAKUOVÉ TECHNIKY 
Bližší informace o odborném kurzu v roce 2014 

Termín: 9. – 13. června 2014 

Místo: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm 
Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Mapku najdete na internetových stránkách školy. Parkovat můžete přímo před školou nebo na 
nedalekých parkovištích. Přednášky budou probíhat v kinosále, místnost č.101: vyjdete do prvního 
patra hlavním schodištěm a půjdete až na konec chodby. 

Organizace kurzu: 

Kurz je koncipován všeobecně, jelikož předpokládá účast pracovníků z různých průmyslových 
odvětví. Je určen nejen pracovníkům v oboru začínajícím, ale také těm, kdo si potřebují své 
znalosti osvěžit a rozšířit. Náplň kurzu vychází z již osvědčených osnov, které jsou na základě 
připomínek účastníků podle potřeby korigovány. Základní teoretická část kurzu proběhne ve 
dnech 9. až 12. června 2014, v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Mimo tuto základní část kurzu 
se účastníci mohou přihlásit na libovolný počet ze tří seminářů a čtyř úloh laboratorního 
praktika. Praktická část je plánována především na pátý den kurzu, tj. na 13. červen 2014. Při 
větším zájmu bývá z časových důvodů nutné zařadit některé úlohy i v předchozích dnech po 
skončení přednášek v odpoledních hodinách. Rozpis témat teoretické části, přehled 
seminářů a úloh praktické části si můžete stáhnout ze souboru kurzVAT-osnova. 

Na začátku kurzu bude pro každého účastníka připraven učební text a rozvrh hodin 
teoretické části s náplní každé jednotlivé hodiny. Pro praktickou část bude vypracován 
individuální rozvrh. Na závěr obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování kurzu. 
Odborným garantem kurzu je Ing. Karel Bok. Na něj se můžete obrátit s dotazy 
a připomínkami na telefonním čísle 774 247 918 nebo na elektronické adrese 
karel.bok@valachnet.cz. Dotazy organizačního charakteru, týkající se plateb, ubytování 
a stravování zodpoví Ing. Anna Zejdová, zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické na 
elektronické adrese anna.zejdova@roznovskastredni.cz nebo na telefonním čísle 
571 752 315. 

Ubytování:  

Pro účastníky ze vzdálenějších míst můžeme zajistit ubytování na domově mládeže ve 
třílůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením v ceně 200.- Kč za osobu a noc. Přijet 
můžete již v neděli večer, ubytování se platí hotově na ubytovacím zařízení. Adresa domova 
mládeže je Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 1077, tel. 571 752 391, mapku najdete na 
internetových stránkách školy. Další možnosti ubytování v Rožnově najdete např. na 
www.roznov.info/main/index.php  

Stravování: 

Je možno zajistit obědy ve školní jídelně v ceně 70 Kč. Oběd na pondělí 9.6.2014 je nutno 
zajistit předem (na přihlášce), na ostatní dny lze obědy objednat při prezenci. Obědy se platí 
v průběhu kurzu. 
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Přihlášky: 

Předtisk závazné přihlášky si můžete stáhnout ze souboru kurzVAT-přihláška.docx nebo 
kurzVAT-přihláška.pdf. Prosíme, abyste v přihlášce uvedli, které úlohy a semináře budete 
chtít absolvovat a připočítali jejich cenu k základní ceně kurzu. Závazné přihlášky nám zašlete 
co nejdříve, zejména v případě, že budete požadovat ubytování na Domově mládeže, 
nejpozději ale do 2. června 2014. Prosíme, abyste přihlášku vyplnili ve všech bodech – 
umožníte nám tak zorganizovat kurz k Vaší plné spokojenosti a to po stránce organizační i po 
stránce odborné náplně. 

Platební informace: 

Kurz finančně zastřešuje škola. Cena kurzu pro jednoho účastníka se skládá z níže 
uvedených položek: 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Základní (teoretická) část 6 000 Kč 7 260 Kč 

Volitelné části (jedna úloha nebo seminář)*   450 Kč   544,50 Kč 

* Částka se vynásobí počtem objednaných úloh a seminářů 

Kurzovné plaťte nejlépe bankovním převodem na účet SŠIEŘ Rožnov p.R. 
 č. 4002636801/0100 u Komerční banky Rožnov p.R., jako variabilní uveďte IČ vaší firmy.  

Prezence: 

Prezence účastníků bude probíhat 9. června 2014 v době od 8:45 do 9:45 hod, vlastní 
přednášky začínají v 9:45 hod a končí v 15:30 hodin, další dny je začátek přednášek stanoven 
na 8:00 hod. 

Ing. Karel Bok 
organizátor kurzu 


