Školení hydrauliky v Hoštce.
ve dnech 25-26. května 2017 proběhl ve firmě Chvalis s.r.o. odborný seminář na téma
hydrauliky.
Odborným lektorem byl pan Ing.Petr Končelík, který velmi dobře zaujal nejen žáky naší školy ale i
učitele odborné výchovy p.R.Fialu a p.J.Jackla.
Při zahájení nám lektor řekl jak organizační tak i rozsah vlastního školení, který bude rozdělen do
dvou dnů . Každý z účastníků školení obdržel pare studijních materiálu.
1.den - teorie hydrauliky ve 14 lekcích zakončený ,,TESTEM " prozískání Certifikátu .
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2.den- praktické zapojování hydraulických úloh přímo na trenažerech ve školícím středisku. Na závěr
bude prohlídka celého výrobního areálu firmy Chvalis s.r.o.v Hoštce.
Po tomto úvodu předal lektor slovo zakladateli a řediteli firmy panu Milanu Chvalinovi. Ten na
začátku svého výstupu poděkoval za uskutečnění tohoto prvního setkání naší školy ve školícím
středisku v Hoštce a věří tato spolupráce i do budoucna mezi Chvalisem a SPŠ Ústí n.L.-středisko
Stříbrníky-se bude prohlubovat. Popřál všem aby si z tohoto školení odnesli dobré znalosti a přehled o
tom k čem je hydraulika nezastupitelná.

Při výkladu jednotlivých lekcí bylo použito mnoho didaktického materiálu ale i mnoho
demonstrativních komponentů na přiblížení technické a konstrukční složitosti jednotlivých prvku v
hydraulickém systému. Audiovizuální technika pro dokonalou prezentaci

K dispozici je audiovizuální prezentační technika a speciální kamera pro detailní zobrazení
vnitřní konstrukce jednotlivých prvků.

Foto - školícího střediska a didaktické pomůcky

Pan lektor Končelík velice poutavě a profesionálně vysvětloval princip jednotlivých částí hydrauliky.
Při praktických cvičení byli seznámení s nezbytnou bezpečností při práci na vysokotlakých zařízení
jakou hydraulika bezesporu je.
Praktické úlohy kladly důraz na pochopení funkčního principu jednotlivých částí v hydraulickém
systému.

Foto - hydraulického trenažéru

.
Závěrem chceme poděkovat jak panu řediteli za vřelé přijetí a velkou snahu získat pro naší školu
dobrého partnera pro výchovu nových odborně vyškolených techniku na hydraulické systémy.
Jedinečné poděkování patří panu ing. Petru Končelíkovi za pedagogický výklad a profesionální
ukázky činnosti hydraulických systémů ve školícím středisku firmy ,,Chvalis" s.r.o. v Hoštce.

Dne : 29.5.2017

Zpracoval UOV Rudolf Fiala
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