Příloha k přihlášce na školení strojníků 14. – 18. 4. 2014 – Beroun
Program je určen pro strojníky na bazénech, v aquaparcích, koupalištích a dalších
provozech se zabudovanou technologií pro úpravu vody, se vzduchotechnikou apod.
Absolventi se naučí orientovat v prostředích strojoven, seznámí se s novinkami
v oboru. Při praktické části, která se koná v úpravně vody v aquaparku v Berouně,
budou mít možnost konfrontovat své teoretické poznatky s praxí.
Program školení bude doplněn o informace a praktické ukázky k právě probíhajícímu
projektu NSK – Národní soustava kvalifikací, který by měl napomoci těm, kteří získali
profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný
doklad. Díky schváleným standardům bude možné se nechat přezkoušet a získat
certifikát o vzdělání na profesní kvalifikaci STROJNÍK BAZÉNU.

Osnova školení :





14. – 18. 4. 2014

Právně pracovní blok – obecné, pojmy, zákony, vyhlášky, normy, předpisy
Odborně technologický blok - základní výklad pro obsluhy zařízení , nová
zařízení, měření hodnot vody, kalibrace
Hygiena, epidemiologie, sanitace
Základy první pomoci

Doklad o absolvování školení strojníků - obsluha technologických zařízení


Chemie, chemické látky

Protokol o školení autorizovanou osobou a obsah školení


Bezpečnost práce ( BOZP ), Požární ochrana ( PO ) : 18. 4. 2014

Osvědčení o absolvování školení bezpečnosti práce a požární ochrany


Chlorové hospodářství : 18. 4. 2014

Zápis o přezkoušení pracovníka chlorového hospodářství

Účastníci, kteří celý kurz absolvovali již v minulých letech, se mohou zúčastnit
pouze části konané dne 18. 4. 2014 (chlorové hospodářství, BOZP a PO)
Slevu pro členy ABAS ČR z ceny kurzu lze uplatnit pouze pro účastníky z provozů,
kteří budou mít k 2. 4. 2014 uhrazen členský příspěvek na rok 2014

Kontakt na organizátora školení:
ABAS ČR, Jabloňová 2992/8, 106 00 PRAHA 10
Jana Lišková – vedoucí sekretariátu
Tel: 272 655 561, 604 65 63 61, fax: 272 653 814
e-mail. info@abascr.cz

