
Informace o školení v programu BricsCAD 

Termín školení 
úterý 2.5.2023 
 
Místo školení 
Protea Software s.r.o. 
Tiskařská 257/10 
108 00 Praha 10 Malešice 
 
Při vstupu do budovy se není potřeba hlásit na recepci. Školení proběhne ve 4. patře. K dispozici je i 
výtah. 
 
Pro koho je školení určené 
Školení je určené pro začátečníky, kteří s BricsCADem (ani podobným programem) nemají žádné 
zkušenosti. 
 
V jakém programu školení probíhá 
Školení probíhá v programu BricsCAD LITE (školení je pouze ve 2D) ve verzi V23. 
 
Nutné pomůcky ke školení 
Na naše školení si nemusíte s sebou nic brát, jelikož budou v učebně k dispozici počítače, na kterých 
bude nainstalovaná aktuální verze BricsCADu. 
 
Pokud si s sebou chcete vzít svůj vlastní notebook s BricsCADem, tak to není problém. Důležité je, 
abyste na notebooku měli nainstalovaný BricsCAD V23, popřípadě si před školením stáhli bezplatnou 
verzi V23 https://www.protea.cz/bezplatna-zkusebni-verze-bricscad/, která je platná na 30 dní. 
 
Poznámka: Jestliže máte zakoupený BricsCAD ve verzi V22 či V21, tak to pro školení nevadí, ale 
nebude brán ohled na nějaké nesrovnalosti mezi verzemi. 
 
Orientační časový harmonogram 
  9:00 – 10:15 Základní seznámení s programem 
10:15 – 10:30 Přestávka 
10:30 – 12:00 Vyzkoušení základních funkcí 
12:00 – 12:30 Oběd 
12:30 – 14:00 Praktická část – vytvoření základního výkresu od začátku až po tisk 
14:00 – 14:15 Přestávka 
14:15 – 16:00 Praktická část – vytvoření základního výkresu od začátku až po tisk 
 
Poznámka.: Časy jsou pouze orientační a závisí na počtu a zdatnosti účastníků školení 
 
Občerstvení 
Během školení bude k dispozici drobné občerstvení včetně možnosti kávy či čaje. 
 
Informace o platbě 
Cena školení pro jednu osobu je 3500 Kč bez DPH (4 235 Kč s DPH). 
 
Registrovaný účastník školení nám zašle jeho fakturační údaje a my mu vystavíme zálohovou 
fakturu. Po zaplacení se z něj stává účastník školení a zasíláme mu konečnou fakturu. 
 
Minimální počet účastníků školení je pět. V případě, že bude školení zrušeno, dáme Vám vědět 
pět pracovní dní dopředu. 
                                                                                                                                                                   
Ing. Michaela Táborská 
PROTEA Software s.r.o. 
tel. +420 704 686 064 
michaela.taborska@protea.cz 
www.protea.cz 
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