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Předmětem našich aktivit v této oblasti je 
poskytovat široké spektrum kurzů a školení
vhodných pro všechny pracovníky, kteří se podílejí 
na realizaci automatizovaných systémů, a to od fáze 
jejich přípravy až po jejich zprovoznění a následné 
zabezpečování záručního a pozáručního servisu. 
Tyto aktivity zajištuje naše Školicí středisko.

Toto školicí středisko jsme založili již v roce 1994. 
Od roku 1995 pro kurzy a školení, zaměřené 
na techniku Siemens, má autorizaci této fi rmy.

Za více než 30 let střediskem prošlo cca 5200 
úspěšných absolventů z českých výrobních 
podniků, projekčních fi rem a dalších institucí. 
Absolventi vesměs oceňují, že i přes skutečnost, 
že procvičování dovedností je ve Středisku 
z principu věci vázáno na užití konkrétních 
produktů a systémů, mají v důsledku vhodně 
vedené výuky jak nabyté znalosti, tak i praktické 
dovednosti, univerzální uplatnění.
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Školicí středisko v současné době nabízí:
▶  Standardizované kurzy
▶  Specializované kurzy a školení
▶  Workshopy na vyžádání, a to buď 

ve Školicím středisku, nebo u zákazníka

Kurzy, školení i workshopy vedou zkušení lektoři, 
kteří se během svého profesního působení 
podíleli rovněž na realizaci automatizačních 
projektů a znají tedy automatizační 
problematiku i z její praktické stránky.

V dalším textu uvádí me přehled vybraných 
standardizovaných kurzů. Seznam všech aktuálně 
otevřených kurzů, jejich termínový kalendář 
a ceny spolu s dalšími podrobnostmi (např. 
aktuální informace, týkající se specializovaných 
kurzů a workshopů), naleznete na webových 
stránkách SIDAT v sekci Kurzy a školení. 

www.sidat.cz/kurzy-a-skoleni/
terminy-skoleni-a-registrace/

VYBRANÉ KURZY Školicího střediska 
naleznete v níže uvedené tabulce:
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PROGRAMOVACÍ KURZY

ST-PRO1  programátorský kurz 1 pro 
SIMATIC S7-300/400 VE STEP 7

ST-PRO2  programátroský kurz 2 pro 
SIMATIC S7-300/400 VE STEP 7

ST-PRO1/2  intenzivní programátroský kurz pro 
SIMATIC S7-300/400 VE STEP 7

TIA-PRO1  programátorský kurz 1 pro 
SIMATIC S7-1500 A TIA-PORTAL

TIA-PRO2  programátorský kurz 2 pro 
SIMATIC S7-1500 A TIA-PORTAL

TIA-SYSUP  přechodové školení ze SIMATIC 
S7-300/400 NA S7-1500

TIA-MICRO1  základní programátorský kurz pro 
SIMATIC S7-1200 V TIA PORTAL

TIA-SCL1  programátorský kurz v jazyce SCL 
(Structed Control Language)

TIA-SCL2  programátorský kurz v jazyce SCL 
(Structed Control Language)

TIA-GRAPH  programátorský kurz 
v jazyce GRAPH

TIA-GRAPH- programátorský kurz v jazyce 
ONLINE GRAPH [online kurz]

TIA-PRO1- programátorský kurz 1 pro SIMATIC 
ONLINE S7-1500 A TIA-PORTAL [online kurz]

TIA-PRO2- programátorský kurz 2 pro SIMATIC
ONLINE S7-1500 A TIA-PORTAL [online kurz]

TIA-SCL1- programátorský kurz v jazyce SCL
ONLINE (Structed Control Language) 
 [online kurz]

TIA-SCL2- programátorský kurz 
ONLINE v jazyce SCL [online kurz]
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PROJEKTOVÉ KURZY

SERVISNÍ KURZY

ST-BWINCCS  projektování scada 
systémů ve WINCC

ST-WCCFSYS  projektování hmi ve 
WINCC FLEXIBLE

ST-PCS7/SYS1 projektování v simatic PCS 7

TIA-WCCS  projektování systémů scada ve 
WINCC professional TIA-portal

TIA-WCCM  projektování systémů HMI 
ve WINCC TIA-portal

TIA-UWCCM projektování ve WINCC UNIFIED

TIA-WCCM- projektování systémů HMI 
ONLINE ve WINCC TIA-portal [online kurz]

ST-SERV1  servisní kurz 1 pro SIMATIC 
S7-300/400 VE STEP 7

ST-SERV2  servisní kurz 2 pro SIMATIC 
S7-300/400 VE STEP 7

TIA-SERV1  servisní kurz 1 pro SIMATIC 
S7-1500 V TIA-PORTAL

TIA-SERV2  servisní kurz 2 pro SIMATIC 
S7-1500 A TIA-PORTAL

TIA-SYSUP  přechodové školení ze SIMATIC 
S7-300/400 NA S7-1500

TIA-SERV1- servisní kurz 1 pro SIMATIC S7-1500
ONLINE V TIA-PORTAL [online kurz]

TIA-SERV2- servisní kurz 2 pro SIMATIC S7-1500
ONLINE A TIA-PORTAL [online kurz]
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