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Příklad dobré praxe: 

Informační panel f. SEMACO, tools and software, s.r.o.  
v budově školy SOŠ a SOU str. a stav. Jeseník 

                                                                                 

Firma SEMACO tools and software, s.r.o. je dlouhodobě velmi významným sociálním partnerem SOŠ a SOU 

str. a stav. Jeseník, Dukelská 1240. Softwarová část firmy sídlí v budově školy, spolupracuje se školou a 

zúčastňuje se odborného života školy.  

Pracovníci firmy jsou zapojeni v projektové činnosti školy jako odborníci z praxe. V rámci projektu IKAP 

realizovali navazující inovativní výuku práce se softwarem WorkNC  v předmětu Technologické cvičení pro 

žáky 4. ročníku oboru Strojírenství. 

Ve vstupní hale školy má firma SEMACO, s.r.o. informační panel, který slouží pro expozici nástrojů a měřidel 

významných evropských výrobců. Žáci si v průběhu vyučovacího dne mohou prohlížet nástroje a měřidla a 

informovat se o softwarech firmy. 
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Panel poskytuje informace: 

 
Nástroje pro CNC obrábění 

 Frézování 

 Závitování 

 Vrtání 

 Dělové a hluboké vrtání 

 Soustružení 

 Elektrické a mechanické zrychlovací hlavy 

 Upínací systémy 

 Strojní a NC svěráky 

 Průmyslové vysavače 

 Mlhové chlazení 

 Veškeré dílenské vybavení   
                                         
 
Zákaznický servis - nástroje 

 Ostření a povlakování nástrojů 

 Výroba speciálů 

 Technické poradenství 

 Záruční a pozáruční servis 
 

 
Software pro nástrojárny 

 WorkNC kvalitní CAD/CAM od 2,5D až po 5ti-osé obrábění složitých tvarových dílů 

 WorkXplore komplexní CAD analyzér, univerzální překladač 

 NCspeed optimalizace NC programů, kontrola zalomení nástroje 

 WorkPLAN ERP pro plánování a řízení zakázkové výroby 
 
 

Zapsala: Ing. Zora Aichlerová, krajský metodik KMK SM 06, Jeseník. 


