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TECHNICKÉ ŠKOLENÍ 2020

Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou od samého začátku, tedy již více než 30 let koncipovány
pro jednoduché dílenské programování. Obráběč pracuje s TNC v dialogu v otevřené řeči
přímo u stroje. K tomu prodává HEIDENHAIN příručku uživatele. V příručce jsou jednotlivé
funkce TNC názorně vysvětleny na příkladech a vyobrazeních.
Dodatečně HEIDENHAIN nabízí školení pod vedením zkušených programátorů s cílem,
aby účastník:
•
•
•
•
•

získal přehled o TNC funkcích a jejich nasazení v praxi
ověřil obsah školení na jednoduchých příkladech a praktických cvičeních
zvládl různé techniky programování
prohloubil znalosti o TNC
seznámil se s ostatním příslušenstvím a jeho významem pro zvýšení
produktivity práce

Jednotlivá témata školení přitom dostačují pro obyčejné ovládání až programování komplikovaných
tvarů při výrobě forem. Výstavba školení zohledňuje také individuální předem získané znalosti
účastníka.
Školicí středisko je vybavené dvěmi frézovacími centry, které pracují v pěti a třech osách se
systémem TNC 640, soustruhem, který je vybaven řízením MANUALplus 620 nebo CNC Pilot 640.
Školení je vedeno v českém jazyce. Příklady programování jsou zaměřeny na Dialog HEIDENHAIN.
Předpokládáme základní znalosti terminologie NC-programování.
Řídicí systémy pro MANUALplus 620 a CNC Pilot 640 pracují s interaktivním dialogem s grafickou
podporou, využívajícím standardní funkce podle normy DIN 62 085. NC Software je instalován
a vyučován na PC. Témata obsahují prvky ovládaní stroje, které se simulují na speciálně upravených programovacích stanicích.
Některá školení je možné zorganizovat v několika variantách, a to:
• u nás ve firmě ve školicím středisku HEIDENHAIN
• výjezd lektora k zákazníkovi do firmy
• jednodenní výjezd lektora k zákazníkovi a to po skončení kurzu ve školicím středisku
HEIDENHAIN pro vyzkoušení získaných informací na daném NC stroji
HEIDENHAIN si vyhrazuje, v nutném případě z organizačních důvodů posunout vypsané termíny
školení, resp. obsah školení odklonit od původního schématu v důsledku aktualizace a inovace
TNC. Je taky možno připravit individuální kurz dle přání zákazníka.
!!! NC HOTLINE !!!
Ing. Jan Lokoč

: +420 777 338 303
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Školicí místnost - učebna 1

Školicí místnost – učebna 2

Strojtos VMC 40 vertikální obráběcí centrum

Soustruh S42 a s řízením MANUALplus 620/ CNC Pilot 640
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Obráběcí centrum VMC 510 L se systémem TNC 640

Seřizovací přístroj ZOLLER (seřízení nástrojů pro soustruh a frézku)

Obráběcí centrum frézování/ soustružení GS 600/5-FDT se systémem TNC 640
Seřizovací přístroj pro seřízení dotykových sond a nástrojů
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Základy obsluhy řídicího systému a programování

Programování pro pokročilé

2.1. iTNC 530

2.2. iTNC 530

Předpoklady:
• znalost frézování

Předpoklady:

Cíl školení:

Cíl školení:

• základy obsluhy řídicího systému
• souřadný systém, vztažné body a práce s nástroji
• základy programování v dialogu HEIDENHAIN

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funkce ovládacích prvků řídicího systému
provozní režimy systému
popis obrazovky a možností zobrazení
práce v ručním režimu
souřadný systém stroje a obrobku
popis a zadání nástroje
práce s tabulkou nástrojů
základy programování
jednoduché cykly (trochoidální frézování)
pohyb stroje po přímce a kružnici
přenos dat do PC
správa souborů na pevném disku a archivace
seřízení nástrojů na stroji ZOLLER venturion 450

Délka školení: 3 dny
Cena školení:

• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč

• základní kurz iTNC 530

• technika podprogramů
• programování složitých tvarů

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváření parametrizace cyklů
TNC konturové cykly
frézování závitů
základní funkce Q-parametrického programování
Q-parametry při vrtacích operacích
FK konturové programování
FK programování pro stavbu cyklů
nástrojově orientované programování
popis M funkcí
popis funkce AFC

Délka školení: 3 dny
Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.

Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
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Programování a obrábění v naklopené rovině
(5 D obrábění)

Obrábění pomocí

2.3. iTNC 530, TNC 620/ 640

2.4. iTNC 530, TNC 640

Předpoklady:

Předpoklady:

• znalost základních funkcí řídicího systému iTNC 530, TNC 640/ 620, popřípadě absolvování
základního kurzu programování pro začátečníky

Cíl školení:

Cíl školení:
Obsah školení:

Obsah školení:
• dle konstrukce a možností stroje - obrábění s naklopenou hlavou nebo s natočeným
popř. sklopeným otočným stolem
• řešení obrábění dílců s ohledem na možnosti konkrétního stroje a řídicího systému
použití funkce PLANE a TCPM
• optimalizace kinematiky rotačních os – KinematicsOpt

Délka školení: 2 dny

•
•
•
•
•
•
•
•

vysvětlení principu AFC
možnosti nasazení AFC
vytvoření zkušebního řezu
výhody AFC
systémové požadavky
opční politika
možnosti nasazení ACC
testování na NC stroji

Délka školení: 1 den

Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 3.200,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 36.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
Při objednání opce 48 (KinematicsOpt) do 30 dnů po absolvování výše uvedeného kurzu
lze uplatnit slevu 15%. Prosím uveďte tuto skutečnost ve vaší objednávce.

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

• dobrá znalost systému HEIDENHAIN
• používání AFC při obrábění nehomogenních detailů

• obrábění v naklopené rovině

KinematicsOpt

Opce 48

ID 630916-01

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-04

Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 1.600,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 18.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
Při objednání opce 45 (AFC)/ 145 (ACC) do 30 dnů po absolvování výše uvedeného kurzu
lze uplatnit slevu 15%. Prosím uveďte tuto skutečnost ve vaší objednávce.

AFC – Adaptivní řízení posuvu
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530
ACC – aktivní potlačení drnčení
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530
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AFC - adaptivní řízení posuvu opce 45
ACC - aktivní kontroly vibrací opce 145 a použití

Opce 45

ID 579648-01

od NC-SW 34059x-02
̶
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-03
Opce 145

ID 800547-01

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
̶
od NC-SW 60642x-03
̶
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Programování pomocí DXF, použití RDM a CAD Vieweru
- přebírání dat z výkresů vytvořených v CAD opce 42
- napojení TNC na data v PC opce 133
- prohlížení modelů ve formátu IGS nebo STEP opce 98

Programování soustruhů

2.5. iTNC 530, TNC 640/ 620

3.1. MANUALplus 620, CNC PILOT 640

Předpoklady:

Předpoklady:

• znalost programování v dialogu HEIDENHAIN

Cíl školení:
• vytvoření programu z načteného výkresu
• připojení k PC pomocí Remote Desktop Manager
• zobrazení modelů v řídicím systému TNC
otevření a editace souboru
posouvání nulového bodu
vybírání jednotlivých křivek
práce s hladinami
úprava nespojitých křivek
vrtání děr s vytvořením souborů typu *. PNT
Windows terminal service (RDP) - nastavení a ukázka na stroji
zobrazení standardizovaných formátů na programovací stanici a na stroji

Délka školení: 1 den
Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 1.600,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 18.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
Při objednání opce 42 (DXF kovertor)/133 (Remote Desktop Manager) do 30 dnů po
absolvování výše uvedeného kurzu lze uplatnit slevu 15%. Prosím uveďte tuto skutečnost
ve vaší objednávce.
DXF konvertor

Opce 42

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 73498x-02/81760x-01
od NC-SW 771851-01
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-02

Remote Desktop Manager
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530
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Cíl školení:
• ovládání stroje
• zpracování jednoduchého programu dle výkresu

Obsah školení:

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•

• znalost soustružení
• základní znalost práce s NC technikou

Opce 133

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přehled funkcí řídicího systému
vztažné body
klávesnice, způsoby provozu
nástroje
pevné pracovní cykly
ukládání pracovních operací
DIN programování
interaktivní konturové obrábění
grafická simulace obrábění
práce s C-osou (školení u HEIDENHAIN s.r.o.)
komunikace souborů, prokládání NC programů

Délka školení: 3 dny
Cena školení:

• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.

ID 526450-01

ID 894423-01

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 81760x-02
od NC-SW 77185x-04
od NC-SW 60642x-02
̶
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Základy obsluhy řídicího systému a programování
TNC 640/ 620/ 320

Programování pro pokročilé na systému
TNC 640/ 620/ 320

4.1. TNC 640/ 620/ 320

4.2. TNC 640/ 620/ 320

Předpoklady:

Předpoklady:

• znalost frézování

Cíl školení:
• základy obsluhy řídicího systému
• souřadný systém, vztažné body a práce s nástroji
• základy programování v dialogu HEIDENHAIN

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popis ovládacích prvků řídicího systému
provozní režimy systému
popis obrazovky a možností zobrazení
práce v ručním režimu
souřadný systém stroje a obrobku
popis a zadání nástroje
práce s tabulkou nástrojů
základy programování
jednoduché cykly (trochoidální frézování)
pohyb stroje po přímce a kružnici
přenos dat do PC
správa souborů na pevném disku a archivace
seřízení nástrojů na stroji ZOLLER venturion 450

Délka školení: 3 dny
Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč

• základní kurz TNC 640/ 620/ 320

Cíl školení:
• technika podprogramů
• programování složitých tvarů

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváření parametrizace cyklů
TNC konturové cykly
frézování závitů
základní funkce Q-parametrického programování
Q-parametry při vrtacích operacích
FK konturové programování
FK programování pro stavbu cyklů
nástrojově orientované programování
popis M funkcí
popis funkce AFC

Délka školení: 3 dny
Cena školení:

• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.

Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
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Speciální školení frézování - soustružení na systému
TNC 640

Speciální funkce na systému TNC 640

4.3. TNC 640

4.4. TNC 640

Předpoklady:

Předpoklady:

• základní a pokročilý kurz TNC 640

• základní a pokročilý kurz TNC 640

Cíl školení:
• principy frézování a soustružení
• programování detailů s využitím frézování a soustružení

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cena školení:

Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 4.800,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 54.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
Při objednání opce do 30 dnů po absolvování výše uvedeného kurzu
lze uplatnit slevu 15% na opci 157 (Gear Cutting), 48 (KinematicsOpt), 42 (DXF konventor).
Prosím uveďte tuto skutečnost ve vaší objednávce.

KinematicsOpt
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530
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výroba ozubených kol - vnější ozubení
výroba ozubených kol - vnitřní ozubení (SKIVING)
kalibrace sondy na kouli pro 3D měření forem
cyklus 444 na měření forem
vyvažování obrobku pro soustružení
soustružení a použití funkce TCPM
měření soustružnických nástrojů na sondě BLUM

Délka školení: 1 den

Délka školení: 3 dny

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

• principy frézování a soustružení
• využití speciálních funkcí systému TNC 640

Obsah školení:

frézovací a soustružnický souřadný systém
tabulka nástrojů pro frézování a soustružení
přepínání kinematiky fréza - soustruh
vyvažování obrobku pro soustružení
cykly pro soustružení
volná definice polotovaru
soustružení a použití funkce TCPM
ukázky praktických příkladů
seřizování soustružnických nástrojů

Gear Cutting

Cíl školení:

Opce 157
ID 1237235-01
(V soustružnickém režimu opce 50)
od NC-SW 34059x-09
̶
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-02

• u nás v HEIDENHAIN: 1.600,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 18.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.
Při objednání opce do 30 dnů po absolvování výše uvedeného kurzu
lze uplatnit slevu 15% na opci 157. Prosím uveďte tuto skutečnost
ve vaší objednávce.

Gear Cutting
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

Opce 157
ID 1237235-01
(V soustružnickém režimu opce 50)
od NC-SW 34059x-09
̶
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-02

Opce 48
ID 630916-01
od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-04

DXF konvertor

Opce 42

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 73498x-02/81760x-01
od NC-SW 771851-01
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-02

ID 526450-01
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Měření s dotykovou sondou TS, TT a TL

Kontrola kinematiky
5-ti osých strojů sondou TS opce 48

5.1. iTNC 530, TNC 640/ 620/ 320

5.2. iTNC 530, TNC 640

Předpoklady:

Předpoklady:
• dobré znalosti systému a práce se sondou

• základní kurz TNC

Cíl školení:

Cíl školení:
• seznámit účastníky kurzu se základy práce s 3D dotykovou sondou TS
• práce se sondou na měření nástrojů TT, TL

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•

sondy – úvod do problematiky práce se sondou
přehled cyklů, měřící a kalibrační cykly
cykly dotykové sondy v provozních režimech ruční provoz a ruční kolečko
nastavení vztažného bodu s 3D dotykovou sondou
kompenzace šikmé polohy obrobku
cykly dotykové sondy pro automatické měření dílce
protokol výsledků měření

Délka školení: 2 dny

• seznámit účastníky kurzu s měřením kinematiky

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•

sondy – úvod
problém kinematiky 5 axis strojů
výhody přesného nastavení stroje včetně rotačních os
záloha stávajícího nastavení cyklem 450
cyklus 451 - jeho použití a možnosti
systémové požadavky
nastavení kinematických tabulek

Délka školení: 1 den.
Cena školení:

Cena školení:
• u nás v HEIDENHAIN: 3.200,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 36.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů.

• u nás v HEIDENHAIN: 1.600,00 Kč za osobu, při minimálním počtu 3 účastníků
• výjezd lektora k zákazníkovi: 18.000,00 Kč
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH. V případě výjezdu lektora jsou ceny bez DPH
a bez cestovních a ubytovacích nákladů
Při objednání opce do 30 dnů po absolvování výše uvedeného kurzu
lze uplatnit slevu 15% na opci 48. Prosím uveďte tuto skutečnost
ve vaší objednávce.

KinematicsOpt
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320
iTNC 530 HSCI
iTNC 530

TS 460
20

Opce 48

ID 630916-01

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01
̶
od NC-SW 60642x-01
od NC-SW 34049x-04

TT 460
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Elektroúdržba

6.1. iTNC 530
Předpoklady:
• základní znalost problematiky CNC řízení

Cíl školení:
•
•
•
•

principy elektroúdržby
zálohování systému
práce se strojními parametry
struktura PLC a možnosti diagnostiky

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popis hardware systému, architektura HSCI
správa souborů na pevném disku
záloha, Logbook a další funkce software TNCremo
chybová hlášení řídicího systému a základní diagnostika
přehled strojních parametrů a popis funkce
struktura a uspořádání PLC v systému
možnosti diagnostiky v režimu PLC
diagnostika s využitím software TNCscope
chybová hlášení PLC a nápověda k nim
princip funkce nelineárních korekcí os

Délka školení: 2 dny
Cena školení:
• 5.200,00 Kč za osobu bez DPH ve školicím středisku firmy HEIDENHAIN,
při minimálním počtu 2 účastníků
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Sonda TS 460 proměřuje kinematiku
22
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Elektroúdržba

6.2. TNC 640
Předpoklady:
• základní znalost problematiky CNC řízení

Cíl školení:
•
•
•
•

principy elektroúdržby
zálohování systému
práce se strojními parametry
struktura PLC a možnosti diagnostiky

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popis hardware systému, architektura HSCI
správa souborů na pevném disku
záloha, Logbook a další funkce software TNCremo
práce s konfigurací systému v software ConfigDesign
chybová hlášení řídicího systému a základní diagnostika
přehled strojních parametrů a popis funkce
struktura a uspořádání PLC v systému
možnosti diagnostiky v režimu PLC
diagnostika s využitím software TNCscope
chybová hlášení PLC a nápověda k nim
princip funkce nelineárních korekcí os

Délka školení: 2 dny
Cena školení:

• 5.200,00 Kč za osobu bez DPH ve školicím středisku firmy HEIDENHAIN,
při minimálním počtu 2 účastníků.
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Diagnostika a údržba snímačů

7.1. Diagnostika snímačů HEIDENHAIN a jejich údržba
Předpoklady:
• základní znalosti elektrotechniky a měřící techniky
• základní znalosti funkce snímačů polohy a úhlu

Cíl školení:
• možnosti diagnostiky inkrementálních a absolutních snímačů HEIDENHAIN
• seznámení s diagnostickými přístroji HEIDENHAIN a jejich použitím
• základy údržby snímačů HEIDENHAIN

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výrobní program snímačů HEIDENHAIN – přehled
úvod do problematiky měření signálů snímačů HEIDENHAIN
přehled rozhraní a typů výstupních signálů snímačů HEIDENHAIN
diagnostické přístroje PWM 20/21, PWT 100/101, PWT 10/17/18 – vlastnosti a funkce
způsoby zapojení (offline/ online), kabelové adaptéry
práce s diagnostickými přístroji PWM a PWT
volitelné opce softwaru ATS, programování snímacích hlav absolutních snímač
diagnostika inkrementálních a absolutních snímačů
základy údržby snímačů HEIDENHAIN
praktické procvičení probraných témat

Délka školení: 1 den
Cena školení:
• 3.990,00 Kč za osobu bez DPH ve školicím středisku firmy HEIDENHAIN,
při minimálním počtu 2 účastníků
• 9.900,00 Kč jednodenní výjezd lektora k zákazníkovi
Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
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Programovací stanice iTNC 530, TNC 640

8.1. Programovací stanice iTNC 530, TNC 640 (aplikace)
Předpoklady:
Cíl školení:
• seznámení účastníků kurzu s optimálním využitím programovací stanice
Obsah školení:
• seznámení s hardwarovými a softwarovými požadavky na PC pro instalaci

•
•
•
•
•
•

9.1. Místo a termín školení
Stanovení místa:

• základní znalosti práce s PC

•

PODMÍNKY ŠKOLENÍ

programovací stanice
možnosti programovací stanice o omezení DEMO verze na 100 NC bloků
a plná verze programovacího pracoviště s ovládacím panelem
instalace softwaru HEIDENHAIN iTNC 530, TNC 640 do PC
kompatibilita programů z programovací stanice a NC stroje
nastavení parametrů (čeština, aj.), použití VirtualBox
výběr předdefinované kinematiky podle používaného NC stroje
TNCremoNT a propojení PC a nebo NC stroje s PC
verze s virtuální klávesnicí

Délka školení: 4 hodiny

a) Školicí středisko

HEIDENHAIN s.r.o., 1. patro
Dolnoměcholupská 1526/12b (vedle Auto Štěpánek)
102 00, Praha 10

• k dispozici je deset programovacích míst TNC a předváděcí stroj
s dotykovou sondou
• kapacita 10 osob, více po dohodě
• nepořádáme zde školení programování pro řídicí systémy TNC 355/360,
TNC 310, TNC 410, TNC 407/415.
• začátek školení je vždy v 8.30 hod, prosíme o příchod mezi 8.15 – 8.30 hod.,
NE dříve!!!
b) přímo u zákazníka, kromě školení elektroúdržby ke všem řídicím systémům
Termín školení:
Termín školení se stanovuje individuálně, na základě aktuální poptávky objednatele.

Cena školení:

• 700,00 Kč za osobu bez DPH ve školicím středisku firmy HEIDENHAIN

V případě zájmu Vás prosíme o včasnou rezervaci:

Pozn.: všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Modely pro znázornění souřadného systému a orientace nástroje

SKM1, ID 316939-01
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Tel.:

+420 / 272 658 131
+420 / 272 650 597
+420 / 271 011 181

E-mail:

lokoc@heidenhain.cz, vacek@heidenhain.cz, marakova@heidenhain.cz

Vyřizuje:

Ing. Lokoč, pan Vacek, Mgr. Mařáková

Osový kříž, ID 352436-01
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PODMÍNKY ŠKOLENÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

9.2. Objednání a platební podmínky
Objednání:

118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78

Č.j.: MSMT- 1029/2020-4-54

• na základě poptávky Vám zašleme písemnou nabídku s cenou školení

ROZHODNUTÍ

a plánovaným termínem, který budeme rezervovat do uvedeného data.

• v případě zájmu nám, prosím, zašlete objednávku, kterou obratem potvrdíme.
• vyhrazujeme si možnost změny termínu školení z vážných důvodů a vyhlášení nového termínu.

Platební podmínky:
a) v případě konání školení v školicím středisku HEIDEHAIN:
• formou zálohové faktury, kterou požadujeme uhradit nejpozději 5 dní před
zahájením školení.
• nebo v hotovosti před zahájením školení.

b) v případě konání školení u zákazníka:
• pouze formou zálohové faktury, kterou požadujeme uhradit nejpozději 5 dní
před zahájením školení.
• součástí ceny nejsou náklady lektora na:

-

cestovné,
čas strávený na cestě,
ubytování.

Tyto náklady budou vyúčtovány na základě skutečnosti po skončení školení přímo u
zákazníka a budou vyplaceny lektorovi v hotovosti, případně dle vzájemné dohody
formou faktury.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: HEIDENHAIN,
s. r. o., IČ
48108031, Dolnoměcholupská 12b, 102 00 Praha 10, Č.j.:
MSMT- 1029/2020-4-54 ze dne 20. 12. 2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo takto:

uděluje akreditaci
instituci: HEIDENHAIN s. r. o., IČ: 48108031
sídlem: Dolnoměcholupská 12b, 102 00 Praha 10
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:
1.
2.
3.
4.

Základní vzdělávání učitelů na řídicích systémech HEIDENHAIN
Pokračovací vzdělávání učitelů na řídicích systémech HEIDENHAIN
Vzdělávání učitelů na řídicích systémech HEIDENHAIN – 5 axis
Vzdělávání učitelů na řídicích systémech HEIDENHAIN – Sondy TS+TT

Platnost akreditace se stanoví do 25. 05. 2023.

Odůvodnění
Žadatel, HEIDENHAIN s. r. o., který podal žádost dne 20. 12. 2019, splnil podmínky pro udělení
akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu
k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků
s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy
vzdělávacích aktivit.
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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Č.j.: MSMT- 1029/2020-4-54

strana: 2

10.1. Příjezd
Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného
vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.
Programy č. 1 - 4 jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

MHD:
Metrem trasy „A“ na stanici „Skalka“ dále autobusem 111, 329 směr Koloděje (nebo také Dubeč).
Vystoupit na zastávce „Za Nadjezdem“, zastávka je na znamení.
Autem:
GPS: 50.0564389N, 14.5473511E

Poučení
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se
podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství,
mládeže a tělovýchovy.

Vlakem:
Stanice Praha-Hostivař, východ ul. U Pekáren. Pěšky ca 10 min, směr U Továren a
Dolnoměcholupská .

V Praze dne 26. 05. 2020
(otisk úředního razítka)

Digitálně podepsal Mgr. Vít Krčál
DN: cn=Mgr. Vít Krčál, givenName=Vít,
sn=Krčál, c=CZ, title=Vrchní
ministerský rada - vedoucí oddělení,
o=Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, ou=Sekce II,
serialNumber=ICA - 10500542
Datum: 2020.05.26 13:12:44 +02'00'

Mgr. Vít Krčál
vedoucí oddělení
podpory pracovníků v regionálním školství

Účastník řízení:
HEIDENHAIN s. r. o., IČ: 48108031
Dolnoměcholupská 12b, 102 00 Praha 10
Sídlo firmy HEIDENHAIN s.r.o.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

10.2. Možnosti ubytování
HOTEL

Adresa/ Kontakt
Proti Proudu 1284/6
102 00 Praha 10
Tel.: +420 725 337 097
E-mail: hotelkanarek@hotelkanarek.cz

HOTEL
KANÁREK

www.hotelkanarek.cz

Fotografie

Doprava k
HEIDENHAIN

ca 10 min
ca 20 min
ca 19 min

Jednolůžkový pokoj 1.090,-Kč/ noc; dvoulůžkový pokoj 1.540,- Kč/ noc. Parkování zdarma, možnost garážového stání 150,- Kč/ den.

U Hostivařského nádraží 6a
102 00 Praha 10
Tel.: +420 271 962 124
E-mail: kontakt@hotelwolf.cz

HOTEL
WOLF

ca 5 min
ca 8 min
ca 16 min

www.hotelwolf.cz
Jednolůžkový pokoj 1.400,- Kč/noc; dvoulůžkový pokoj 1.800,- Kč/noc. U hotelu je dostatek místa pro parkování.

Mukařovská 1740/22
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 813 595
E-mail: manager@hotelastra.cz

HOTEL
ASTRA

ca 10 min
ca 18 min

www.hotelastra.cz
Jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč/ noc, dvoulůžkový pokoj 1.200,- Kč/noc (včetně snídaně). Parkování v okolí hotelu.

Turínská 1494/1
109 00 Praha 10
HOTEL
NA ŠANCÍCH

Tel.: +420 222 366 066
E-mail: info@nasancich.cz

ca 10 min
ca 30 min

www.nasancich.cz
Dvoulůžkový pokoj 700,- Kč/1 osoba/noc, dvoulůžkový pokoj 1.100,- Kč/2 osoby/noc; trojlůžkový pokoj 1.500,- Kč/3 osoby/noc. Parkoviště v areálu.
*uvedené ceny jsou platné k 30.10. 2019 (včetně DPH)
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HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 PRAHA 10
tel: 272 658 131 / 272 650 597
skoleni@heidenhain.cz
www.heidenhain.cz

