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Akreditovaný 
REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM
rádi bychom Vás informovali, na základě Mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví č. j.: .: MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN s účinností ode dne 26. dubna 
2021, společnost Interaction s.r.o. znovu otevírá brány svého školicího střediska  
a vypisuje termíny Akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro  Autolakýrníky, 
včetně termínů zkoušek profesní kvalifikace, podle zákona č. 179/2006 Sb.

Akreditovaný REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM 

Autolakýrník – přípravář 23-018-H (rozsah 88 hod)
Autolakýrník – finální povrchová úprava 23-019-H (rozsah 88 hod)

Rekvalifikační kurz Autolakýrník, který 
již od roku 2007 pravidelně pořádá 
společnosti Interaction s.r.o. je svou 
kvalitou nedílnou součástí českého 
školství a je akreditován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy,  
č.j. MSMT-17046/2020-1/169. 

Autorizace Ministerstva průmyslu  
a obchodu č.a. IMP_2373 opravňuje 
pouze několik subjektů, včetně společ-
nosti Interaction s.r.o. pořádat zkoušky 
profesní kvalifikace (podle § 18 zákona 
č. 179/2009Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), kterými 
jsou rekvalifikační kurzy zakončeny. 

Výstupem z kurzu je Osvědčení o absol-
vování akreditovaného rekvalifikační-
ho kurzu a Osvědčení o získání profes-
ní kvalifikace s mezinárodní platností.

Rekvalifikační kurz Autolakýrník je spolu 
s dalšími 25 tematicky zaměřenými 
kurzy součástí vzdělávacího programu 
„Interaction Akademie“, s pomocí 
kterého cíleně zvyšujeme profesionální 
úroveň našich partnerů.

10 důvodů proč se účastnit 
rekvalifikačního kurzu  
s Interaction s.r.o.:
• Kurz je akreditován MŠMT,  

č.j. MSMT-17046/2020-1/169

• Kurz je zakončen zkouškou dílčí 
kvalifikace, která je nutná k získání 
úplné profesní kvalifikace.

• Máme více než 14ti leté zkuše-
nosti s pořádáním rekvalifikač-
ních kurzů.

• Praktickou i teoretickou část reali-
zujeme ve vlastních prostorách.

• Naši lektoři jsou schváleni v systé-
mu Národní soustavy kvalifikací  
a mají tak oficiální status „autori-
zované osoby“.

• Jsme autorizovaným orgánem 
Ministerstva průmyslu a obchodu, 
které nás opravňuje realizovat 
zkoušky profesní kvalifikace, který-
mi jsou naše Rekvalifikační kurzy 
ukončovány.

• Osobní přístup lektorů a omezená 
kapacita účastníků jednotlivých 
kurzů zaručuje účastníkům kvalitní 
vzdělání v oboru.

• Ve spolupráci s Národním pedago-
gickým institutem České republiky 
se v rámci projektů EU „Mistrovská 
zkouška“ a „Mistr řemesla“ pro 
obory Autolakýrník, Karosář, podí-
líme na tvorbě šablon, metodiky  
a hodnotících standardů.

• Jsme tvůrci a spoluautoři jednot-
ného zadání závěrečných zkoušek 
oboru Autolakýrník 23-61-H/01.

• Podíleli jsme se na vzniku hod-
notícího a kvalifikační standardu 
profesní kvalifikace Autolakýrník 
23-61-H/01, uvedeného v Národní 
soustavě kvalifikací.

V případě, že Vás téma akreditovaného rekvalifikačního kurzu zaujalo, nebo téma cíleného vzdělávání pomocí projektu  
Interaction Akademie,  rádi Vám sdělíme podrobnější informace.
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NOVINKA OD CAR SYSTEM  
KONTROLNÍ PĚNA C-99  
NA LEŠTĚNÍ VE SPREJI

SPOLEČNOST INTERACTION  
VÁM PŘEDSTAVUJE 

NOVÝ MÍCHACÍ ODSTÍN  
WT 318 BRILLIANT BLUE  
OD SPIES HECKER

INTERACTION VÁM PŘEDSTAVUJE  
NOVÝ PRODUKT OD 3M

BRUSNÝ ARCH 3M™ GRIPPY, 
KTERÝ JE URČEN K RUČNÍMU  
BROUŠENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ  
A DOKONČOVÁNÍ  
NÁTĚRŮ A BAREV.

Brusná plátna 3M™ Grippy 
kombinují vynikající brusný 
a lešticí výkon s vysokou 
flexibilitou, přizpůsobivostí  
a vynikající přilnavostí,  
která je zajištěná protikluznou 
vrstvou, což uživateli 
umožňuje snadno držet 
tento výrobek bez jakéhokoli 
příslušenství i ve vlhkém, prašném prostředí nebo při 
zpracování mastných povrchů. Tento produkt přináší 
na dotek velmi měkký a jemný pocit. Tento produkt je 
vynikající na broušení okrajů panelů a částí, které jsou 
v obtížně přístupných oblastech.

* VYNIKAJÍCÍ BRUSNÝ VÝKON PŘI BROUŠENÍ ZA MOKRA I ZA SUCHA

* PROTIKLUZNÁ VRSTVA UMOŽŇUJE SNADNÉ POUŽITÍ  
A ELIMINUJE POTŘEBU JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ.

* NOVÝ A JEDINEČNÝ POCIT Z PRODUKTU.

* VYNIKAJÍCÍ VÝKON PRO EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ RUČNÍHO BROUŠENÍ.

* PROKÁZALO SE, ŽE ZVYŠUJE PRODUKTIVITU  
V MNOHA APLIKACÍCH RUČNÍHO BROUŠENÍ

Společnost Interaction, jakožto výhradní distributor značky CAR SYSTEM, 
Vám představuje novinku na trhu kontrolní pěnu C-99 na leštění ve spreji 
400 ml. Jedná se o mikropěnový sprej na vodní bázi bez silikonů. Ideální 
použití pro kontrolu a čištění mezi různými kroky leštění. 

Výhody: 

• Odstraňuje mastné  
a voskové zbytky 

• Zviditelní všechny zbývající stopy 
po broušení 

Pokyny k aplikaci: 

• Kontrolní pěna C-99 by měla být 
odstraněna po krátké době aplika-
ce hadříkem z mikrovlákna.

Modrá je nejoblíbenější barevnou barvou na 
nových automobilech. Spies Hecker uvádí nový 
míchací odstín, který dokonale reprodukuje 
určité odstíny modré.

Odborníci očekávají, že po-
pularita modré bude i nadále 
růst, a proto potřebujeme 
prvotřídní materiál k opravě 
mnoha odstínů modré. 

Spies Hecker, reagovala na 
tuto potřebu zavedením 
nového míchacího odstínu 
pro systém Permahyd Hi-TEC 
480. Zeleno-modrý odstín 

Permahyd Hi-TEC Mixing Co-
lor 480 WT 318 Brilliant Blue 
dokáže dokonale opravit 
mnoho současných modrých 
odstínů výrobců automobilů. 

Nový míchací odstín lze po-
užít pro efektní barvy i UNI 
barvy.“ Receptury pro Brilli-
ant Blue jsou nyní k dispozici 
ve Phoenixu.

Technické údaje
APLIKACE  ► Broušení základního nátěru, Broušení

BRUSNÝ MATERIÁL  ► Oxid hlinitý

CELKOVÁ DÉLKA (METRICKY)  ► 114 mm

CELKOVÁ ŠÍŘKA (METRICKÁ)  ► 139,7 mm

FORMA PRODUKTU  ► Arch

HMOTNOST PODKLADU  ► J Hmotnost

ZRNITOST  ► P1000, P1200, P1500, P2000, P320, P400, P600, P800
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Luštění s Ferdou
Vylosovaný luštitel od nás obdrží Bluetooth reproduktor  
ve tvaru plechovky a designovou kšiltovku od Spies Hecker.
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka). Termín pro 
odeslání tajenky je do  28. 6. 2021. 
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Jaromír S. z Frýdku-Místku, kterému tímto gratulujeme.

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz


