
Podpora výuky v období karantény a nouzového krizového stavu ČR, která VLÁDA nařídila. 

 

Podpora pro distanční výuku 

Se spoluprací s firmou 3E PRAHA ENGINEERING a SOU SVITAVY 

3E PRAHA ENGINEERING 

Od 24. března Vám i studentům nabízíme možnost pravidelné účasti v naší ON-LINE 

AKADEMII 3E Praha. Vždy v úterý a ve středu od 11 do 12 hodin budeme vysílat webinář 

s výukovými tématy CAD/CAM na podporu výuky, v případě zájmu jsme připraveni rozšířit 

vysílání i o další dny. Každá hodina bude s výkladem daného tématu a ukázáním řešení, bude 

zde prostor i na otázky a dotazy. Výukový plán bude umístěn na našich stránkách 

http://3eprahaedu.cz/podpora-vyuky/ 

Do webinářové platformy ON-LINE AKADEMIE se přihlásíte zde: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8421454631890008331 

  

Na našem webu, na stránce http://3eprahaedu.cz/podpora-vyuky/ jsou k dispozici 

náměty a zadání různých prací a témat, které můžete podle svého uvážení využít pro zadání 

domácích prací pro své studenty. Zadání a náměty průběžně doplňujeme a rozšiřujeme. 

  

Pro pomoc školám, učitelům a studentům, kteří nemají aktuální verze SOLIDWORKS 

nebo chtějí nově vyzkoušet pro domácí využití, uvolnil SOLIDWORKS, v souvislosti 

s ochromením škol v Evropě, 60denní licenci ZDARMA pro studenty a učitele. 

Podrobnosti a návod najdete v našem článku na webu http://3eprahaedu.cz/software/60-denni-

licence-edu-zdarma/ .   

Servis pro školy stále pracuje a můžete nás kontaktovat jak e-mailem, tak i na 

technické podpoře.  I přes tuto těžkou dobu jsme připraveni vám pomoci a možná to může být 

pro někoho výzva řešit problémy, na které nebyl čas. Neváhejte se nám ozvat, rádi 

pomůžeme.  

  

SOLIDWORKS také nově od 16. března upravil podmínky a způsob pro přihlašování 

a instalaci studentských licencí pro SŠ a VŠ (bývalé SDK a SEK pro studenty). V případě 

potřeby mně kontaktujte, pošlu nové návody a vysvětlím změny. 
 

3E PRAHA ENGINEERING 

PETR HEDRLÍN 
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SOU SVITAVY OBOR MECHANIK SEŘIZOVAČ 2.M, 3.M, 4.M 

 

Materiály stáhněte na:  
https://uloz.to/  
 
ROČNÍKOVÉ PRÁCE: odevzdávejte na tyto maily: betlachsou@seznam.cz, betlachp@SOUSVITAVY.CZ,  
 
KONZULTACE: přes email nebo tel: +420728724404, +420702229553  
 
Ročníky: 2.M, 3.M, 4.M  
 
MATERIÁLY PRO ZHOTOVENÍ ROČNÍKOVÝCH PRACÍ, VÝKRESY A VÝUKOVÉ PROGRAMY:  
 
https://uloz.to/folder/OpNqF9deMrfe  
 
HESLO: fantomas  
 
 
SEZNAM PROGRAMŮ: 
 
S2000, F2000, SOLIDWORKS 2019-2020 EDU STUDENT, SURFCAM DEMO 2019, DRAFTSIGHT 2019 
STUDENT, HEIDENHAIN 640 FREE VERZE DO 100 BLOKŮ, PROGECAD 2020, SOLIDEDGE 2020. 
 
 
 
 

 

PAVEL BETLACH 
UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU 

BETLACHP@SOUSVITAVY.CZ 

 
SOU SVITAVY DNE 18.03.2020 
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