
příloha č. 6 dohody č.: Vzdělávací zařízení:

Plán výuky Lektor: xxx

Zaměstnavatel: TOS KUŘIM - OS, a.s. IČO: 26231522 Místo výuky: TOS KUŘIM - OS, a.s., Výrobní závod Kuřim, Blanenská 1321, 664 34, Učebna 24 a H8TM

Název vzdělávací aktivity: Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti NC programování a tvorbě TP

Datum*

Počet 

vyučovacích 

hodin Od-do

1 9.10.2017-13-10.2017 37,5 6:00-14:00

2

3 23.10.2017-27.10.2017 37,5 6:00-14:00

4

5 30.10.2017-3.11.2017 37,5 6:00-14:00

6

7 6.11.2017-11.11.2017 37,5 6:00-14:00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vypište do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

Ing. Petr Tuček, člen představenstva

xxx

 V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vypište jednotlivé dny do připravených sloupců.

Okruhy plánovaných témat

Datum:

Vyřizuje:

Číslo telefonu:

xxx

xxx

Email:

Zahájení vzdělávací aktivity, pravidla realizace, poučení o bezpečnosti, seznámení s obsahem a cíli, aktualizace a upřesnění rozvrhu témat, TEORIE - 

Technologické postupy, vstupní podklady, normalizace a literatura, firemní standardy, hodnocení jakosti, PRAXE - příklady práce s programy na stroji, příklady 

obrábění za různých podmínek, využití výkonu a vlastností stroje, ovlivnění výkonu a jakosti operátorem. Realizace první části kurzu - Nástroje pro tvorbu TP 

Technologická dokumentace, úroveň výkresové a technologické dokumentace podle sériovosti a zvyklostí firem, technické podmínky TOS KUŘIM - OS, a.s., 

stanovování parametrů obrábění, sestavení TP a programu, přizpůsobení pro konkrétní obráběcí stroj - totéž prakticky na stroji, zkoušky obrábšní různých 

materiálů za předepsaných a na stroj upravených pracovních a řezných podmínek, práce ve 2D, 3D a více osách, zajištění bezpečnosti operátora, nástroje, 

stroje, plnitelnost norem a eliminace prostojů, chyb, neshod, Realizace druhé části Cílů kurzu - Tvorba a zadávání

Nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla - stanovování a volba podle normativů, přizpůsobování podle dostupnosti a nákladů na proces výroby, režijní materiál - 

chladicí kapaliny, maziva, čistidla, sestavování programu pro konkrétní NC - CNC stroj, sestavování bloků, chybová hlášení, ověření programu, simulace 

průběhu, odladění, odctraňování závad operátorem, extermí pomoc zechnologa-programátora, seřizovače, zálohování programů a dat, statistika, životnost 

nástrojů, nástroje různých výrobců a dodavatelů, doporučení výrobců, náklady, rizika, normy času, plánování,realizace druhé části Cílů kurzu - Tvorba a 

zadávání do systému

BMA-MN-367/2017

jméno, příjmení, 

funkce a podpis 

oprávněné osoby 

(razítko)

POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

Shrnutí nutných znalostí, praktické příklady sestavování TP, sestavování a úpravy technologickách a pomocných programů, měření na OC, stanovování norem 

času, životnost nástrojů, normalizace, realizace třetí  části Cílů kurzu - rozšíření znalostí, ZKOUŠKA, vyhodnocení, závěr vzdělávací aktivity, předání osvědčení 

úspěšným absolventům. 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

OSÚ

mailto:jiri.michele@tos-kurim.cz

