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1. Identifikační údaje 

Identifikační údaje oboru 

Název ŠVP Elektrikář jks 

  

Platnost od 1.9.2017 

  

Délka studia  

v letech:  
1 

Forma vzdělávání 
kombinovaná forma vzdělávání (e-learning + odborný výcvik) ve zkráceném 

studiu 

Použité RVP 

Název RVP 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Dosažené 

vzdělání 
Střední vzdělání s výučním listem 

Identifikační údaje školy 

Název školy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

Adresa 787 01 Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30 

IČ 00851167 

Kontakty sekretariát 

Ředitel Mgr. Irena Jonová 

Telefon 583 320 111 

Fax 583 215 264 

Email skola@sszts.cz 

www sszts.cz 

Zřizovatel 

Název Olomoucký kraj 

IČ 60609460 

Adresa 779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a 

Kontakt Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Telefon 585 508 111 

Fax 585 508 111 

Email posta@kr-olomoucky.cz 

www www.kr-olomoucky.cz 
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2. Charakteristiky 

2.1. Profil absolventa 

1.  Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i 

odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je 

připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v 

obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s 

povoláním na pracovní pozici provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích 

a regulačních přístrojů, elektrikář EZS a EPS, opravář ESP, elektrotechnik- údržbář apod.  

 

2.  Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technickohospodářských pracovníků, revizního 

technika, vedoucího provozovny, apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti 

montáže, údržby a oprav elektrických zařízení.  

 

3.  Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických 

zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) 

pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.  

 

4.  Absolvent získal široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky 

myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, 

je schopen samostatné práce i práce v týmu. Je připraven instalovat, udržovat a kontrolovat el. rozvody 

a zařízení, testovat různé typy el. strojů, elektrospotřebičů a dalších EZ.  

 

5.  Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání 

jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání 

profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. 

 

Výčet základních činností: 

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby: 

-  se orientoval v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie 

-  rozlišoval při práci bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na elektrických 

zařízeních 

-  uměl zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace 

elektrické obvody vždy v souladu s platnými normami a předpisy 

-  byl připraven na instalaci elektrických sítí venkovního i kabelového vedení 

-  rozuměl funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům 

elektronických zařízení, uměl tato zařízení v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu 

poruchy 

-  uměl provádět základní druhy elektrotechnických měření, volit optimální metodu měření a 

vyhodnotit naměřené hodnoty v souladu s požadavky na měření 

-  rozuměl údajům v technické dokumentaci, dovedl schematicky zobrazit prvky a obvody 

-  dovedl se orientovat ve funkčních, přehledových, výrobních a montážních výkresech elektrických 

strojů a zařízení 

-  chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 

-  dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb 

-  chápal bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení 

jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem 

-  dodržoval příslušné předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a 

hygienické předpisy a zásady 

-  byl zvyklý používat osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů pro jednotlivé 

činnosti 

-  uměl uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při 

případném pracovním úrazu 

-  získal základní dovednosti ve způsobech technického zobrazování, dovedl se orientovat  ve 

strojírenských a stavebních výkresech 

-  byl schopen  přizpůsobovat se rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky. 
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S výše uvedeným výčtem činností jsou úzce provázány 

Odborné kompetence 

• Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních 

pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice 

o Demontovat, diagnostikovat, opravit a zpětně instalovat elektrická zařízení a 

mechanismy 

o Vykonávat práce přípravné i finální včetně zhotovování potřebných součástí a dílů 

o Pracovat v souladu s ČSN, pracovními postupy a pokyny, využívat znalosti, návody a 

manuály 

o Rozumět principům a využívat technické poznatky a dokumentaci při řešení 

elektrických obvodů 

• Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 

o Měřit, zaznamenávat, vyhodnocovat a porovnávat s požadovanými hodnotami 

elektrické veličiny součástek a obvodů 

• Používat technickou dokumentaci 

o Tvořit (kreslit) a využívat (číst) elektrotechnickou dokumentaci 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

o Řídit se předpisy BOZP a dalšími zákony a vyhláškami a v praxi je dodržovat 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

o Zohledňovat požadavky s přihlédnutím k dodržení norem, předpisů a certifikací v co 

nejvyšší kvalitě  

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

o Efektivně nakládat se svěřenými hodnotami, energiemi i odpady, posuzovat vliv 

činností na okolí 

 

2.2. Charakteristika školy 

Střední škola železniční, technická a služeb je největším učňovským zařízením v regionu, které svými 

vzdělávacími aktivitami navazuje na dlouholeté tradice. Aktuální podoba vznikla na počátku školního 

roku 2014/2015 spojením dvou subjektů. Jeden ze subjektů - Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Gen. Krátkého 30 - se hlásí se k odkazu živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají 

do roku 1882, a Živnostenské školy pokračovací v Šumperku, otevřené v roce 1920 při obchodní 

škole. Druhým je Střední škola železniční a stavební, Bulharská 8, když v budově školy nejprve v roce 

1952 začala působit Škola práce se zaměřením na přípravu profesí pro tehdy Československé státní 

dráhy, posléze změněná na klasické Odborné učiliště. Následovalo několik přičlenění (v r. 1998 

Středisko praktického vyučování Zábřeh a Střední odborné učiliště stavební Šumperk, v r. 2005 

Střední odborná škola památkové péče Šumperk). Jak v souvislosti s přičleněními tak i na základě 

požadavků se postupně měnila a rozšiřovala nabídka oborů vzdělání v obou subjektech. 

Stavebně a koncepčně jde dobře fungující ucelené školské zařízení, které poskytuje tříleté vzdělávání 

v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a čtyřletých oborech zakončených 

maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením (včetně dvouletého denního nástavbového studia) v 

souladu se zařazením ve školském rejstříku. Podoba současného stavu byla provázena řadou 

strukturálních a obsahových změn, kterými škola pružně reagovala na strukturální změny v ekonomice 

regionu. Současný trend ve vzdělávání se maximálně přiblížil potřebám trhu práce a role školy 

přechází i do sféry celoživotního vzdělávání pracujících a poradenské činnosti. 

Kromě vzdělávacích aktivit nabízí škola žákům i celou řadu mimoškolních aktivit, například zapojení 

do sportovních turnajů i jejich organizování, účast v odborných soutěžích atd. 
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Z charakteristiky školy je zřejmé, že si pro následující období ponechá aktuální nabídku studijních 

programů zakončených závěrečnou nebo maturitní zkouškou. 

Pro další zkvalitnění teoretické i praktické výuky slouží střednědobá strategie rozvoje, která se 

zaměřuje zejména na: 

- zavádění nových studijních i učebních oborů podle požadavků trhu práce 

- realizace projektů vedoucích k systému celoživotního vzdělávání 

- pravidelná modernizace všech oblastí teoretické i praktické výuky 

- zajištění profesionálních a kvalitních učitelů teoretické i praktické výuky v souvislosti se vzrůstající 

potřebou tvorby nových standardů vzdělávání 

 

Specifické výsledky vzdělávání: 

- nabídka absolventů podle aktuálního stavu na trhu práce 

- jazykové dovednosti absolventů (možnost uplatnění v EU) 

- gramotnost absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

2.3. Charakteristika ŠVP 

Školní vzdělávací program Elektrikář jks vychází z RVP 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud, je 

ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšné absolvování znamená získání výučního listu, jak však 

naznačuje název, nejedná se o standardní 3 leté studium, ale o kombinované studium s délkou studia 1 

rok. 

K tomuto zkrácenému studiu se přijímají uchazeči, kteří již získali střední vzdělání s Maturitní 

zkouškou nebo střední vzdělání ukončené Závěrečnou zkouškou a Výučním listem. 

Z uvedeného vyplývá několik zásadních rozdílů proti standardnímu zpracování ŠVP a obvykle 

detailně zpracovaným návaznostem na RVP. 

1. Nesleduje se naplnění hodinové dotace. Teoretická část studia bude probíhat formou samostatné 

přípravy žáků v domácím prostředí a ověřování úrovně znalostí případné řešení dotazů bude probíhat 

elektronicky. Osobní konzultace budou probíhat v rozsahu 8 hodin za měsíc (1 den nebo 2 odpoledne 

po 4 hodinách), určitý čas konzultací bude také využit na průběžné ověřování dosažených znalostí. 

Teoretická část se skládá z těchto předmětů: Základy elektrotechniky, Materiály a technologie, 

Elektrická měření, Automatizační zařízení, Elektrické stroje a přístroje, Elektronika a Technická 

dokumentace. 

Těžištěm studia je Odborný výcvik, ve kterém žáci prokáží schopnost využívat znalostí získaných v 

teoretické části a především budou získávat odborné kompetence pro budoucí výkon profese. 

Důležitost této složky vzdělávání je potvrzena rozsahem, který je stanoven na 32 hodin měsíčně (4 

krát v měsíci "odpolední" výuka v rozsahu 6 hodin v určený den + 1 krát v měsíci "celodenní" výuka 8 

hodin v určenou sobotu). Odborný výcvik probíhá v dílnách školy. 

2. Nepopisuje se naplnění klíčových kompetencí, neboť tyto kompetence žáci získali v předchozím 

studiu, navíc lze jistě konstatovat, že jejich účast v tomto vzdělávacím programu potvrzuje 

dostatečnou úroveň v případě kompetencí k učení a k řešení problémů, komunikativních, personálních 

a sociálních kompetencí, samozřejmě kompetencí využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi i s využitím matematických kompetencí a zcela jistě kompetencí 

k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Občanské kompetence a kulturní povědomí jsou 

předpokladatelné u člověka se středním vzděláním. 

3. O průřezových tématech platí analogická úvaha - v podstatě vše bylo řečeno v předchozím studiu. 

Ve standardním tříletém studiu je ostatně naplnění PT navázáno převážně na všeobecně vzdělávací 

předměty, jejichž výuka v tomto typu studia již neprobíhá. Nicméně k oblastem PT jak jsou uvedena v 

RVP lze uvést toto: Informační a komunikační technologie vzhledem ke způsobu výuky teoretických 

předmětů jsou přítomny, oblast Člověk a svět práce se prolíná celým Odborným výcvikem a o 

spojitosti oboru Elektrikář s oblastí Člověk a životní prostředí netřeba dlouze diskutovat. Oblast Občan 

v demokratické společnosti vedoucí k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole 

je založena na vzájemném respektování spolupráce a spoluúčasti, bez přítomnosti těchto složek by 

studium v kombinovaném provedení nebylo úspěšné. 

Odborné kompetence jsou uvedeny v Profilu absolventa a jsou bezezbytku naplněny především 

v  Odborném výcviku. 
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Průběh studia 

Podmínky pro přijetí ke studiu: Z rozhodnutí ředitelky školy se přijímací zkoušky na uvedený obor 

nekonají, specifičnost oboru však vyžaduje splnění zdravotních podmínek: 

Onemocnění vylučující výkon povolání: 

. Prognosticky závažné poruchy vidění; 

. Záchvatovité a kolapsové stavy; 

. Závrať jakékoliv etiologie; závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené 

poloze a ve výškách; 

. Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. 

Onemocnění omezující výkon povolání: 

. Závažná endokrinní onemocnění; 

. Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému; 

. Nemoci cév a nervů horních končetin; 

. Poruchy vidění; 

. Duševní poruchy a poruchy chování; 

. Drogová závislost v anamnéze; 

. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění a závažná nervová onemocnění. 

  

Na počátku studia je každému žákovi stanoven harmonogram klasifikačních zkoušek z teoretických 

předmětů, v Odborném výcviku probíhá klasifikace průběžně. 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: 

Stupeň vzdělání dosažený absolvováním vzdělávacího programu je střední vzdělání s výučním listem 

a ukončuje se závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Žáci mají možnost po dokončení závěrečné zkoušky vykonat zkoušku z Vyhlášky 50/1978 Sb.§ 5 

na naší škole. 
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3. Učební osnovy odborného vzdělávání 

3.1. Základy elektrotechniky 

Předmět Základy elektrotechniky má poskytnout základy pro další odborné předměty a teoretické 

předpoklady pro řešení problémů praxe. Konkrétní cíle předmětu: 

- vytvořit a upevnit si základní pojmy a představy o elektrických obvodech a jejich vlastnostech 

- vést k rozvoji logického a technického myšlení, k rozvoji představivosti a numerického počítání 

- získat požadované teoretické vědomosti o elektrických obvodech a jejich částech a tím si vytvářet 

správné fyzikální představy o jevech a zákonitostech v elektrických obvodech, v elektrickém a 

magnetickém poli 

- poznat vlastnosti všech existujících a používaných elektrických prvků, které jsou základem každého  

   elektrického obvodu, poznat principy a využití elektrických strojů, přístrojů a zařízení a jejich 

využitelnost v praxi 

- navrhovat jednoduché el. obvody a stanovit výpočtem základní hodnoty elektrických veličin a 

parametry elektrických prvků      

- používat technické názvosloví, orientovat se v technických tabulkách, elektrických schématech, 

grafech a diagramech 

- učit žáky správně formulovat zadání každé úlohy, provést technickou rozvahu a po vyřešení úlohy 

   dokázat daný technický problém verbálně i písemně popsat 

- vést ke kázni, dodržování norem a zásad bezpečnosti práce 

- vést žáky k rozvoji technického myšlení s cílem získat dostatečné sebevědomí, které je základem 

další jejich samostatné technické činnosti 

Charakteristika učiva 

Učivo pokrývá náplň obsahového okruhu RVP Elektrotechnika. Žák se seznámí se základními pojmy 

elektrotechniky, pochopí podstatu předmětu jako teoretického základu celého oboru, osvojí si 

Mezinárodní soustavu jednotek, pojem fyzikální veličina, elektrický náboj, el. pole, kondenzátor, získá 

představu o obvodech stejnosměrného, střídavého jedno a třífázového proudu, základních obvodových 

elektrických veličinách a jednotkách, orientuje se v základních principech a vztazích elektrochemie, v 

oblasti magnetismu a elektromagnetismu,  rozumí základním prvkům elektrických silnoproudých 

přístrojů, elektrických strojů netočivých točivých, včetně generátorů 

Základní pojmy 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• rozumí základním pojmům v 

elektrotechnice a dokáže je správně 

vysvětlit 

Mezinárodní soustava jednotek SI, fyzikální 

veličiny, rozměry jednotek SI 

Atomová struktura látek, rozdělení podle 

elektrické vodivosti prvků 

Elektrický náboj 

Komentář 

zná základní veličiny a jednotky SI, jejich praktické využití; pozná různé fyzikální veličiny, jednotky 

a provádí převody základních jednotek; rozumí atomové struktuře prvků a látek, které se využívají v 

elektrotechnice 

Stejnosměrný proud 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• provádí technické výpočty s užitím 

elektrotechnických tabulek a norem 

• rozlišuje základní obvodové prvky a 

funkční části v elektrotechnických 

obvodech 

 

Elektrický obvod, složení, obvodové veličiny 

Elektrický odpor, vodivost, teplotní závislost 

Ohmův zákon 

Elektrický výkon, práce, účinnost 

Jouleův zákon  
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• orientuje se ve schématech zapojení 

elektrotechnických obvodů 

Řazení rezistorů a znalost Kirchhoffových 

zákonů, odporový dělič napětí 

Komentář 

zná el. prvky el. obvodu, ví, co je to el. odpor ; umí vypočítat elektrické obvodové veličiny, 

které určuje Ohmův zákon ; dokáže vypočítat el. odpor a vodivost el. prvku; zná vztahy pro výpočet 

el. práce, výkonu a účinnosti el. zařízení; zná rozdíly mezi různými druhy tepel a zejména existenci 

tepla, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu; umí zjednodušit různá zapojení 

rezistorů a vypočítat proudové poměry v jednodušších el. obvodech pomocí Ohmova zákona; ví, co 

je pasivní, odporový dělič napětí, nezatížený a zatížený 

Elektrostatické pole 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• řeší elektrické obvody a stanoví 

elektrostatické parametry zařízení 

Elektricky nabitá tělesa 

Intenzita elektrického pole  

Silové účinky elektrostatického pole 

Coulombův zákon 

Kapacita deskového kondenzátoru 

Komentář 

pochopí existenci samostatného kladného a záporného elektrického náboje Q; umí vysvětlit pojem el. 

pole, el. siločar, intenzity el .pole; zná význam Coulombova zákona a síly působící mezi dvěma 

bodovými el. náboji; vysvětlí permitivitu materiálu a její vliv na velikost kapacity kondenzátoru; 

vypočítá kapacitu deskového kondenzátoru a výslednou hodnotu sériové a paralelní kombinace 

Základy elektrochemie 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• chápe podstatu dějů, při nichž elektrická 

energie způsobuje chemické přeměny, 

nebo dějů, při nichž se chemickými 

reakcemi uvolňuje elektrická energie 

• využívá poznatky z elektrochemie a údaje 

z firemních katalogů při práci s 

elektrochemickými zdroji a jejich 

periodické údržbě 

 

Elektrický proud v kapalinách 

 

Elektrolýza 

Komentář 

zná podstatu elektrochemické reakce, vznik elektrolytu, ve kterém se volně pohybují ionty schopné 

vést elektrický proud; zná princip rozkladu elektrolytu průchodem stejnosměrného proudu a 

vznikající chemické reakce na elektrodách 

Magnetismus a elektromagnetismus 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• rozumí podstatě elektromagnetických 

dějů 

• řeší magnetické obvody pomocí 

matematického vyjadřování fyzikálních 

zákonů 

 

Magnetické vlastnosti látek 

Magnetické pole přímého vodiče a cívky 

 

Silové účinky, působící na vodič v magnetickém 

poli 

 

Magnetické obvody, Hopkinsonův zákon 
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• chápe podstatu a význam 

elektromagnetické indukce pro 

konstrukci a užití elektrických strojů 

• vypočte základní technické parametry 

soustavy (transformátor, vzduchová 

mezera točivého stroje) s užitím 

elektrotechnických tabulek a norem 

Elektromagnetická indukce  

Ztráty ve feromagnetických materiálech 

Komentář 

zná magnetické pole přirozených magnetických materiálů; umí rozdělit látky dle jejich relativní 

magnetické permeability a jejich chování v magnetickém poli; zná vlastnosti cívky jako zdroje 

magnetomotorické síly; zná vlastnosti prostředí, ve kterém se uzavírá magnetický tok, překonávající 

magnetický odpor materiálu; umí aplikovat Hopkinsonův zákon; rozumí pojmu indukčnost cívky, 

vzájemná indukčnost dvou cívek, činitel vazby; ujasní si silové účinky a existenci elektromag. 

indukce v souvislosti s existencí  magnetického pole a jejich aplikaci při konstrukci transformátorů, 

generátorů a elektromotorů 

Střídavé proudy 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• řeší v oblasti střídavého proudu běžné 

elektrické obvody s aktivními a pasivními 

prvky 

• rozumí podstatě výroby a distribuci 

elektrické energie, chápe význam 

jednotlivých sledovaných parametrů 

rozvodné 

• zná základní druhy zapojení běžných 

druhů spotřebičů do rozvodné soustavy 

• rozpoznává typy strojů, případně 

způsoby jejich řízení – transformátory a 

běžné typy točivých strojů 

Vznik střídavého proudu, základní hodnoty    

Jednoduché obvody střídavého proudu s rezistory, 

cívkami, kondenzátory a sestrojování fázových 

diagramů základních obvodových veličin 

Impedance, admitance a reaktance v el. obvodech  

Vznik jednofázového střídavého proudu, účiník 

Elektrický výkon a el. práce jednofázového 

střídavého proudu  

Vznik trojfázového proudu, trojfázové soustavy, 

druhy trojfázového výkonu, účiník a účinnost 

Komentář 

vysvětlí princip a podstatu vzniku střídavého proudu v závislosti na rotaci závitu v magnet. poli a 

zná  hodnoty střídavého proudu; stanoví amplitudové a fázové poměry v obvodech R,L,C; vypočítá 

el. výkon a práci jednofázového i třífázového proudu elektrických spotřebičů; vysvětlí pojem účiníku 

- cos fí, pro různé el. prvky; vysvětlí vznik a význam výroby trojfázového proudu a jeho použití; určí 

všechny existující obvodové veličiny v zapojení trojfázové soustavy do hvězdy a do trojúhelníku; zná 

a umí aplikovat vztahy pro všechny druhy výkonů jednofázové a trojfázové soustavy a zná 

odpovídající elektrické jednotky 

Odborné kompetence 

Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným 

dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• využívat technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů v 

elektrikářské praxi 
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3.2. Materiály a technologie 

Předmět Materiály a technologie umožňuje získat přehled o základních konstrukčních a 

elektrotechnických materiálech a jejich využití v praxi, naučit žáky znát tyto materiály používané v 

elektrotechnice a posuzovat je z hlediska jejich fyzikálních, chemických, mechanických a 

technologických vlastností. Důležité je předat žákům znalosti zásad dodržování technologické a 

bezpečnostní kázně při montážích ve výrobě i při opravách elektrotechnických zařízení, které pak 

využijí v Odborném výcviku. Předmět má podporovat u žáků rozvoj technického myšlení, získání 

většího sebevědomí a samostatnosti a naučit je srovnávat využívání technologií i z pohledu ekonomie, 

ekologie a života lidí. 

Charakteristika učiva 

Učivo pokrývá některé oblasti obsahového okruhu RVP Elektrotechnické instalace, montáže a opravy. 

Žáci získají základní vědomosti o technických materiálech a technologiích používaných při výrobě a 

rozvodu elektrické energie a elektroniky. Seznámí se s nářadím a nástroji pro ruční obrábění 

součástek, jako teoretický základ k odborné dílenské praxi v předmětu Odborný výcvik. Naučí se 

poznávat technologie výroby kovů, keramiky, plastů, polovodičů a jejich využití v elektrotechnice a 

elektronice. Seznámí se s vodivými, izolačními, magnetickými a dielektrickými materiály a jejich 

vlastnostmi. 

Důraz je kladen na vědomosti o silnoproudém rozvodu v budovách a v průmyslových zařízeních, na 

konstrukci EZ, na znalost elektrotechnických značek a schémat, na techniku spojování, ale také na 

plánování i způsoby realizace elektroinstalace. 

Žák získá přehled o elektronických součástkách a jejich využití v rozvodech NN, o izolovaných 

vodičích a kabelech. Zvládá způsoby a druhy jejích instalace. Ovládá základní instalační zapojení, 

orientuje se v otázkách dimenzování vodičů a kabelů, v bezpečnostních opatřeních podle ČSN. Při 

výuce se žáci se naučí vyhledávat a třídit informace z hlediska jejich využití v praxi. 

BOZP a další předpisy 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy 

• řídí se zásadami bezpečné práce na 

elektrických zařízeních 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti (včetně úrazu elektrickým 

proudem) 

• uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Základní informace o elektrotechnických 

předpisech 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, 

předpisy pro obsluhu EZ 

První pomoc při úrazu el. proudem 

Požární prevence a způsoby hašení požáru v 

prostorách s EZ a pod napětím 

Revize EZ, revizní zprávy 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Hygiena práce 

Předpisy pro zařízení NN 

Všeobecné předpisy o rozvodu elektrické energie 

v ČR 

Bezpečnostní značení na pracovišti 

Pravidla BP na EZ pod napětím, při práci s 

nářadím a přístroji 

Ochranný oděv a ochranné pomůcky 

Komentář 

je informován o způsobech ochrany před nebezpečným dotyk. napětím (do 1000 V); ví, kdo může 

obsluhovat EZ; rozlišuje kvalifikaci odborné způsobilosti v elektrotechnice; dodržuje ustanovení 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany; při obsluze, běžné údržbě a 
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čištění el. strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; řídí se vždy 

zásadami BOZP, umí uvést příklady bezpečnostních rizik, úrazů; poskytne první pomoc při úrazu el. 

proudem a na pracovišti; zná povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu; 

orientuje se v předpisech o bezpečnosti el. předmětů dle ČSN 332000a  o ochraně před úrazy; zná 

bezpečnostní značky i způsoby značení nebezpečných látek a prostorů 

Technologie ručního zpracování 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: měření a orýsování, pilování, řezání, sekání, 

vrtání, vystružování, řezání závitů, druhy spojení, 

šrouby, druhy pájek a pájení, lepení materiálů, 

lícování – soustavy a tolerance 

Komentář 

dokáže popsat činnost práce ručního obrábění a měření konstrukčních součástí; ovládá postupy práce 

při řezání vnějších i vnitřních  závitů, vrtání, vystružování a pájení 

Základní vlastnosti materiálů používaných v el. 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Kovy neželezné a železné, ocel a litina 

(konstrukční materiály), 

povrchová úprava kovů (impregnace, lakování a 

hermetizace), tepelné opracování kovů 

Vodivé materiály, vodiče, druhy úprav konce 

vodičů, drátové formy a způsoby propojování 

Odporové materiály, izolanty a dielektrika 

Magnetické materiály 

Elektrolyty 

Komentář 

osvojuje si poznatky o vlastnostech materiálů; dokáže na první pohled poznat základní materiály 

(ocel, měď, hliník, bronz, plasty), zná požadavky na magnetické materiály pro elektrické stroje; umí 

posoudit izolanty podle různých požadavků; 

zná požadavky na použití různých vodičů a kabelů; chápe význam ochrany elektrických částí proti 

chemickým nebo elektrochemickým vlivům; zná možné vlivy působení teploty na vlastnosti 

materiálů (u konstrukčních součástek, izolantů nebo vodičů) 

Součásti a obvody 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Polovodičová a vakuová technika: 

- technologie a vlastnosti polovodičů 

- vakuové součástky 

Technologie a druhy plošných spojů: 

- technologie povrchové montáže 

- součástky a osazení 

Spojovací materiály v elektrotechnice: 

- způsoby spojování 

- konektory, svorky, zdířky 

Obvody a jejich součástky v elektronice 

- plošné spoje 

- využití rezistorů a kondenzátorů 

- polovodičové součástky, jejich chlazení 
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- optoelektronické součástky 

- integrované obvody – procesory 

Prvky a obvody v silnoproudé elektrotechnice 

- konstrukční součástky pro ET 

- technické podklady pro instalaci 

- zásuvky, zástrčky - vidlice 

- spínače, přepínače, vypínače, tlačítka 

Zásady práce s elektronickými součástkami 

Zásady oprav elektronických zařízení 

Komentář 

zná základní technologie výroby  elementárních polovodičů  a polovodičových sloučenin; objasní 

princip výroby elektronek, obrazovek, magnetronu apod.; zvládá technologii výroby elektronických 

modulů způsobem povrchové montáže součástek; 

zná základní způsoby bezpečného elektrického spojování součástí a modulů elektrotechnických a 

elektronických zařízení; - seznámí se s konstrukcí a technologií výroby desky s plošnými spoji, 

technologií povrchové montáže (SMD); pozná druhy rezistorů a kondenzátorů, jejich značení a 

využití v elektrotechnice; zná princip činnosti diody, tranzistoru, tyristoru, triaku i diaku, jejich 

zapojení v el. obvodu jako: usměrňovač, zesilovač, spínač, propusť apod.; je seznámen s výrobou a 

použitím IO; dovede vysvětlit značení el. předmětů; orientuje se v systémech pro trojfázový proud i v 

průmyslových zásuvkách a vidlicích; pozná různé druhy ovládacích a indikačních spínačů i tlačítek, 

světelných hlásičů, polohových a přibližovacích spínačů; seznámí se s konstrukcí a způsoby zapojení 

spínačů pro stroje a zařízení; dodržuje zásady správného postupu montáže a zná pravidla bezpečnosti 

práce na elektrických zařízeních 

Elektrické rozvody a instalace 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• provádí přípravné práce při kterých 

využívá dovednosti z oblasti ručního i 

strojního zpracování kovových i 

nekovových materiálů a dovednosti 

různých způsobů spojování jednotlivých 

prvků z těchto materiálů 

• rozlišuje základními části 

elektrorozvodné sítě, rozumí způsobu 

řízení stability sítě 

• provádí elektrické přípojky venkovním i 

kabelovým vedením, instaluje, montuje a 

připojuje rozvodné skříně, spojky, 

koncovky, odbočky a další prvky 

• provádí montážní, opravárenské a 

údržbářské práce na rozvodech elektrické 

sítě včetně přípravných činnosti pro 

instalaci vodičů, instalačních armatur, 

rozvaděčů a ochran 

• provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při průmyslových a 

domovních instalacích 

• instaluje elektrické rozvody, zapojuje 

domovní rozvaděče a elektrická zařízení 

Izolované vodiče a kabely, použití a požadavky 

Druhy instalace vodičů a kabelů, klasická 

instalace, vyhledávání závad instalací a trubek 

pod omítkou     

Elektrická instalace v panelové a montované 

stavbě 

Ukládání vedení do instalačních žlabů, 

podpodlažní instalace 

Instalace do země a venkovních vedení 

Techniky spojování: šroubová spojení, 

nepájivé způsoby spojování, pájení - druhy pájek 

Instalační zapojení s vypínači a spínači 

Elektrický silnoproudý rozvod v budovách pro 

bydlení a v občanské výstavbě 

- základní údaje a ustanovení ČSN-EU 

- přípojky, hlavní domovní vedení 

- rozvodnice, rozvaděče 

- elektrorozvodná jádra 

- jednoduché instalační obvody, osvětlení 

- el. zařízení v koupelnách, umývárnách a 

sprchách – bezpečnostní zóny 

- elektroinstalace a EZ v kinech, divadlech a 

dalších kulturních zařízeních 

- ochrana před nebezpečným dotykem, 

bezpečnost práce 

Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 

provozovnách 

- rozvodná zařízení NN, rozváděče NN a 
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kondenzátorové rozváděče 

- provedení el. rozvodu v průmyslu 

- připojování el. spotřebičů podle bezpečnostních 

předpisů ČSN-EU 

- akumulátorovny 

Nové trendy v oboru 

Komentář 

zná druhy vodičů a kabelů, orientuje se v široké nabídce výrobců, rozlišuje je podle značení; zvládá 

metodiku využití a způsob kladení izolovaných vodičů a kabelů, jejich výběr pro určitá prostředí, 

venkovní a kabelová vedení; zvládne zásady instalace vodičů na omítku, do a pod omítku i pokládání 

vedení do instalačních trubek; naučí se způsoby instalace vedení v betonu, v dutých stěnách; pozná, 

jak provádět ukládání vedení v instalačních žlabech, v přístrojových a nadpodlažních lištách, jak 

instalovat podlahové rozvody ve žlabech v mazanině či betonu; ovládá metodiku kladení kabelů do 

země, zná systémy protipožárního utěsnění v objektech a v EZ, systémy kabelových nosných opěrek; 

pozná druhy rozvodných sítí venkovních vedení, způsoby provedení i metodiku zpracování jejích 

dokumentace; zná způsoby přípravy izolovaných vedení a druhy šroubových spojení, šrouby a 

postupy ohýbání oček, matice a jejich jištění; je schopen vysvětlit způsoby zalisování a zapouzdření, 

ovíjené spoje a svorková spojení; chápe metodiku a způsob provedení pájení na měkko a na tvrdo; 

ovládá zásady zapojení zásuvkových systémů a výroby prodlužovacího vedení s ochranným 

kontaktem; ovládá základy ET a strojního kreslení – značky a schémata, umí nakreslit instalační 

zapojení s vypínači, spínače s osvětlením a indikací provozu; zvládne objasnit použití instalačních 

obvodů s elektromagnetickými spínači; zná údaje pro pracovní podmínky a činnost přístrojů 

používaných při provádění silového rozvodu v budovách definuje pojmy el .přípojky dle 

energetického zákona, zná obsah vybraných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-7-701 a ČSN 

33 2000-4-41) i způsoby ochrany do 1000 V; umí popsat el. rozvod v budovách, způsoby provádění 

elektroinstalací, zapojení vedení přípojkových skříní, odboček a k elektroměrům, rozvody po 

podružných rozvaděčích; definuje pojmy slaboproudého a VF rozvodu, zná postupy jejich instalace v 

objektech;  umí nakreslit základní instalační schémata umístění, připojení a rozvodů pro EZ; získá 

základní informace o rozvodných zařízeních a přístrojích – dle platných ČSN-EU pro průmyslové 

provozovny; je informován o druzích a způsobech použití rozvodů NN, přístrojového vybavení, 

vnitřního spojení a uložení vodičů, o materiálech pro rozvody; umí řešit přípojnicový rozvod, 

dimenzování vodičů a připojování el. spotřebičů; zná úlohu a vybavení akumulátoroven v 

elektrických rozvodnách i v zařízeních pro průmysl; získá přehled o nových trendech v oboru 

Odborné kompetence 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 

osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást 

řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných 

norem 

• znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat nároky 

na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v 

souvislosti s vykonáváním práce) 

• být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 

úrazu a dokázat první pomoc sami poskytnout 

 

3.3. Elektrická měření 

Předmět Elektrická měření seznamuje žáky se základními metodami elektrotechnického měření s 

cílem získat přehled o měřicích přístrojích, jejich vlastnostech a použití a naučit se využívat praktické 

metody měření při revizích elektrických zařízení. Vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce při 

elektrotechnickém měření a učí je správně formulovat a vyjadřovat své názory. Směruje žáky k rozvoji 

technického myšlení a k získání většího sebevědomí a samostatnosti. Teoretické znalosti získané v 

předmětu jsou v plné míře využity při Odborném výcviku. 
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Charakteristika učiva 

Učivo pokrývá prakticky všechny výstupy obsahového okruhu RVP Elektrotechnická měření. 

Žáci získají základní vědomosti o měřicích přístrojích a elektronických zařízeních používaných k 

měření elektrických veličin a seznámí se s metodami měření elektrických veličin. Důležitou součástí 

učiva je zpracování naměřených výsledků. 

Úvod do předmětu 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• zná vlastnosti měřicích přístrojů různých 

typů 

• určuje rozměr chyby měření v závislosti 

na způsobu měření 

 

Základní vlastnosti měřících přístrojů 

Měřící metody a chyby měření 

  

Přístroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• volí odpovídající měřicí přístroje v 

závislosti na metodě a charakteru měření 

• ověřuje a kontroluje správnou činnost 

měřicích přístrojů 

Analogové a digitální měřicí přístroje, 

jejich rozdělení, výhody a nevýhody 

Elektronické měřicí přístroje: 

osciloskopy, generátory impulsů, stabilizované 

zdroje  

Měření el. veličin 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• měří elektrické veličiny a jejich změny 

• odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky 

• dodržuje zásady správného měření na 

elektrotechnických zařízeních 

• ovládá metody měření běžně užívané v 

dílenské nebo laboratorní praxi, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

• měří a kontroluje elektrické parametry 

stanovené výrobcem 

 

Měření základních elektrických veličin: 

napětí, proudu, odporu, indukčnosti, kapacity, 

výkonu, frekvence a cos φ 

Měření voltampérových charakteristik 

elektronických prvků: 

dioda, tyristor, transistor, LED 

  

Měření izolačních, zemních a přechodových 

odporů 

Měření provozních parametrů elektrických strojů 

a 

zařízení pomocí síťových analyzátorů 

Zpracování naměřených hodnot 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• zaznamenává a vyhodnocuje výsledky 

elektrotechnických měření 

• zpracovává výsledky měření do 

přehledných tabulek a grafů 

 

Zpracování naměřených hodnot 

průběžně při každém měření 
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Odborné kompetence 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 

• volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

• navrhovat a dokázat realizovat vhodný měřicí obvod 

• vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro 

uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení 

 

3.4. Automatizační zařízení 

Předmětu Automatizační zařízení posiluje technologické vědomí žáků v tom, aby chápali, že 

podmínkou zvyšování kvality a efektivity výroby a služeb je minimalizace provozních poruch, 

zvyšování bezpečnosti provozu a zavádění automatizačních zařízení do uvedených oblastí. 

Má prohloubit představu o tom, že montáž prvků automatizační techniky je nedílnou součástí 

zapojování a uvádění EZ do provozu i diagnostiky elektrických obvodů rozvodných zařízení, 

spotřebičů, elektrických strojů a přístrojů 

Charakteristika učiva: 

Učivo vede žáky k tomu, aby-pochopili základní pojmy řízení, ovládání a regulace, význam 

automatizace, důvody pro zavádění automatizace a automatizovaného řízení, -poznali principy, 

provedení a základní aplikace snímačů základních neelektrických veličin, získali základní představy o 

tom, že vlastnosti řízených členů jsou určující pro volbu řídicích systémů a uměli aplikovat získané 

poznatky při návrhu jednoduchých regulačních obvodů 

Základní pojmy  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Řízení, ovládání, regulace, regulační obvod 

Příklady ovládání, druhy regulací 

Význam, důvody zavádění automatizace 

Komentář 

rozumí principu řízení, rozdílu mezi ovládáním a regulací na principu zpětné vazby; umí posoudit 

regulační obvod pro daný účel; dokáže zobecnit konkrétní poznatky pro sestavení obecného 

regulačního obvodu; má základní představu o významu automatizace v současnosti, o důvodech pro 

její zavádění 

Základy automatizace 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Elektrické ovládací řetězce a regulační obvody 

Snímače neelektrických veličin: tlaku, průtoku, 

výšky hladiny, polohy,  otáček, teploty 

Měřicí členy regulačních obvodů 

Dálkový přenos signálu a zesilovače 

Řízené členy: regulovaná soustava, definice, 

rozdělení 

soustavy statické, astatické, vlastnosti 

Řídicí členy - regulátory: základní druhy, vstupní 

a výstupní veličiny 

nespojitá regulace, spojité regulátory - druhy, 

vlastnosti, použití, realizace 

základy číslicového řízení, základy logického 

řízení 
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Akční členy regulačních obvodů: regulační 

orgány, pohony regulačních orgánů 

Příklady regulačních obvodů, zesilovače v 

regulátorech 

Komentář 

orientuje se v principech, provedeních u používaných snímačů neelektrických veličin; vysvětlí přenos 

naměřených hodnot unifikovaným signálem; charakterizuje vlastnosti řízeného členu pomocí reakce 

výstupu na změnu na vstupu; zná zásady volby řídicího členu podle vlastností regulované soustavy; 

dokáže vysvětlit význam řídicího členu – nastavení akční veličiny na vstupu regulované soustavy tak, 

aby se odstranila regulační odchylka; má základní představu o vlivu vlastností regulátoru na průběh 

regulace; orientuje se v jednotlivých druzích řízení (spojité, nespojité, číslicové řízení, logické řízení 

se zaměřením na programovatelné); regulace teploty, výšky hladiny, otáček - dle požadavků; popíše 

význam akčního členu, jeho činnost při odstranění regulační odchylky; zná zásady volby regulačního 

orgánu a servomotoru; umí zpracovat návrhy jednoduchých regulačních obvodů dle zadaných 

požadavků 

Logické řídící obvody 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Číslicové obvody 

Logické funkce, log. algebra, Booleova algebra 

(dvojková soustava) 

Minimalizace logických funkci 

Schéma log. obvodu-vyjadřování pravdivostní 

tabulky 

Sekvenční a log. obvody 

Příklady zákl. zapojení integrovaných klopných 

obvodů 

Způsoby digitálního zpracování signálů 

Sčítačka, paměti, základní struktura 

Komentář 

definuje impuls a spínání, převádí z dvojkové do desítkové soustavy a naopak; zná základní 

vlastnosti klopných obvodů; chápe činnost spínacího obvodu s tranzistory; základní logické obvody a 

funkce; zná a používá Booleovy zákony; minimalizuje logické funkce, obvody podle dané funkce; 

umí vyjádřit funkci z pravdivostní tabulky, sčítačky; zná princip a vlastnosti pamětí, kreslí strukturu 

počítače, popisuje činnost 

Vznik a šíření elektromagnetických vln  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Vznik a šíření 

VF vedení 

Anténní technika 

Digitální buňkový systém GSM 

Radiové mobilní prostředky 

Komentář 

umí vysvětlit vznik elektromagnetického vlnění, vyjmenuje primární a sekundární konstanty VF 

vedení; zná vlastnosti a použití pasivních a aktivních částí anténní techniky; naučí se popsat princip 

časového a frekvenčního multiplexu; seznámí se subsystém základnových stanic, 

  se spojovacím a operační subsystémem, s časovým a frekvenčním multiplexem a také s činností 

mobilní stanice 
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Telekomunikační zařízení 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Domácí zvonky a telefony 

Analogová a digitální zařízení 

Digitální systém (zař. ISDN) 

Vysokorychlostní účastnické přípojky      

Komentář 

je informován o systémech domovního a objektového dorozumívání (zná jejich vývoj); může 

navrhnout způsob realizace domovních zvonků i telefonů – včetně videokomunikace s návštěvou 

objektu, domu či bytu 

Antény 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Antény pro příjem pozem. vysílačů 

Satelitní antény 

Širokopásmová komunikační zařízení 

Komentář 

je seznámen s podmínkami pro instalaci anténních systémů a jednotlivých antén na střechách a 

stěnách objektů bytové a občanské výstavby, na průmyslových objektech; orientuje se v 

mechanických normách a elektrotechnických předpisech pro zpracování návrhu na instalaci 

antén; zná bezpečnostní vzdálenosti pro instalaci při souběhu, křížení a míjení s rozvody VN a NN, i 

slaboproudu  

Elektronické a signalizační zařízení v budovách a bytech 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Zabezpečovací zařízení proti vloupání 

Zařízení ohlašující požár 

Ostatní signalizace a její vzájemná koordinace 

Komentář 

orientuje se v systémech EZS a EPS, pozná jejich současný stav a vývoj; seznámí se s 

bezpečnostními, ET a stavebními podmínkami instalace v různých objektech, s metodikou 

projektování zabezpečovací a požární signalizace, jejího efektivního umístění; zná princip činnosti 

signalizačních senzorů a čidel, zejména prostorových, pohybových, hlukových, teplotních a 

kouřových, i princip ústředen těchto zařízení 

 

3.5. Elektrické stroje a přístroje 

Předmět Elektrické stroje a přístroje poskytuje potřebné znalosti a cílové vědomosti spočívající ve 

znalosti principu činnosti strojů, pracujících na principu generátoru a motoru, využívajících ke své 

činnosti stejnosměrný nebo střídavý proud. Žáci získají znalosti a dovednosti nezbytné pro získání 

kvalifikace v daném oboru. 

Charakteristika učiva 

Předmět Elektrické stroje a přístroje se řadí do oblasti Odborného vzdělávání a v rámci oborové 

specializace blíže rozvíjí učivo oblasti Elektrotechnika a Elektrická měření. 

Učivo je dělené do tematických celků k naplnění profilu absolventa. Největší důraz je kladen na 

pochopení činnosti transformátorů, generátorů a motorů. 
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Elektrické přístroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• využívá při opravách a údržbě znalost 

funkce a konstrukce běžných elektrických 

strojů, přístrojů a elektronických zařízení 

• rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, 

jištění, proudovou ochranu a pro 

zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého 

napětí s porovnáním s vysokým a velmi 

vysokým napětím 

 

Rozdělení 

Spínací přístroje 

Vznik a zhášení oblouku 

Elektrické přístroje nn. pojistky, jističe, chrániče 

Elektromagnety, elektromagnetické stykače a relé 

El. přístroje vn a vvn, rozdělení a použití 

Činnost bleskojistky 

Komentář 

rozdělí el. přístroje podle základních pojmů a názvosloví; splní požadavky a vlastnosti zaručující 

správnou činnost el. přístrojů; popíše důsledky působení elektrického oblouku a možnosti omezení 

jeho vlivu; rozliší jednotlivé přístroje nn a vysvětlit jejich funkci; popíše princip elektromagnetu a 

dokáže správně použít přístroje založené na jeho principu; seznámí se s principem činnosti přístrojů 

pro vn a vvn a s funkcí bleskojistky 

Transformátory 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• transformátor pro nízká napětí dokáže 

dle stanovených parametrů navrhnout a 

sestrojit, překontrolovat jeho činnost a 

zapojit 

Popis, princip činnosti 

Indukované napětí 

Převod transformátoru 

Transformátor naprázdno a při zatížení 

Paralelní chod 

Autotransformátor, měřící transformátor 

Tlumivka a reaktor 

Komentář 

popíše činnost transformátoru a jeho význam v elektrotechnice a energetice; vysvětlí pojmy 

indukované napětí, převod 

transformátoru, napětí naprázdno, nakrátko a při zatížení; popíše zvláštní druhy transformátorů a 

jejich činnost; popíše funkci tlumivky a reaktoru 

Synchronní stroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• rozlišuje druhy elektrických strojů 

točivých 

Alternátory: turboalternátor a hydroalternátor 

Paralelní spolupráce 

Synchronní motory a kompenzátory 

Asynchronní motory 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Točivé magnetické pole, skluz 

Princip činnosti as. motoru 

Druhy asynchronních motorů 

Spouštění, řízení otáček, reverzace 

Jednofázové asynchronní motory 

Komentář 
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vysvětlí pojmy točivé magnetické pole, skluz a zná princip činnosti asynchronního motoru; popíše 

rozdíly mezi jednotlivými druhy asynchronních motorů; vysvětlí postup při spouštění, řízení otáček a 

reverzaci as. motorů; popíše princip činnosti jednofázových asynchronních motorů 

Stejnosměrné stroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Činnost generátoru a motoru na stejnosměrný 

proud 

Komutace a reakce kotvy 

Dynama 

Motory 

Komutátorové motory na střídavý proud 

Komentář 

objasní podstatu činnosti generátoru a motoru na stejnosměrný proud; vysvětlí pojem komutace a 

reakce kotvy; rozezná základní typy dynam a motorů na stejnosměrný proud, jejich výhody a 

nevýhody; popíše činnost trakčního motoru; popíše činnost komutátorového motoru na střídavý 

proud 

Speciální el. stroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Soustrojí 

Výkonové polovodičové měniče 

  

Komentář 

seznamuje se s činností a významem soustrojí; popíše princip a činnost výkonových polovodičových 

měničů 

Odborné kompetence 

Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným 

dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• rozumět technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie 

• rozlišovat při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi 

vysoké napěťové a výkonové úrovně 

• rozlišovat druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot prováděli 

opravu stroje, včetně řídící či regulační části 

 

3.6. Elektronika 

Předmět Elektronika má umožnit žákům získat požadované teoretické vědomosti v oblasti slaboproudé 

elektrotechniky. Seznámit se s vlastnostmi všech běžně používaných elektronických prvků, které jsou 

základem každého elektronického obvodu. 

Orientovat se ve slaboproudé technické dokumentaci, ve výkresech a elektronických schématech 

obvodů a zařízení. Na základě získaných odborných znalostí vést žáky k logickému uvažování, které 

jim umožní ze základních elektronických prvků sestrojovat jednoduché i složité elektron. konstrukce. 

Učit žáky správně formulovat zadání každé úlohy, provést technickou rozvahu a po vyřešení úlohy 

dokázat daný technický problém verbálně i písemně popsat. 

Vést žáky k rozvoji technického myšlení s cílem získat dostatečné sebevědomí, které je základem další 

samostatné technické činnosti. 

   

Charakteristika učiva 
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Žák získá přehled o statických a dynamických vlastnostech (charakteristikách) elektronických prvků a 

obvodů  

Prvky elektronických obvodů 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: R, L, C prvky 

Vakuová a polovodičová dioda 

Stabilizační dioda 

Tranzistory bipolární a unipolární 

Vícevrstvé polovodičové prvky 

Komentář 

zná konstrukci a vlastnosti zákl. obvodových prvků - rezistory, cívky a kondenzátory; vysvětlí 

podstatu elektronky - vakuové diody a triody, vznik polovodiče typu N a P a vznik polovodičové 

diody; popíše  propustný a nepropustný stav  diody včetně jejího použití; zná princip stabilizační 

diody, způsob parametrické stabilizace a její zapojení  v obvodu; rozumí podstatě tranzistoru jako 

zesilovacího prvku, zná dva typy tranzistorů NPN a PNP; uvede další polovodičové prvky, tyristory, 

diaky, triaky a integrované obvody 

Usměrňovače a stabilizátory 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Typy usměrňovačů  

Filtry a druhy filtrů  

Způsoby stabilizace stejnosměrných napětí 

Druhy elektronických stabilizátorů 

Zdvojovače a násobiče stejnosměrného napětí 

Komentář 

kreslí a vysvětluje jedno a dvojpulsní usměrňovač a Graetzovo můstkové zapojení usměrňovače; 

znázorní průběhy výstupního napětí a vliv filtračních členů; u filtračních členů zná význam L a C, 

změnu tvaru průběhu výstupního napětí v závislosti na velikosti odebíraného proudu; chápe princip 

Greinacherova zdvojovače napětí, vysvětlí princip Delonova násobiče napětí 

Zesilovače, oscilátory 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Nízkofrekvenční  tranzistorový zesilovač napětí a 

výkonu 

Mikrofon, reproduktor  

Operační zesilovač 

Vysokofrekvenční  zesilovač 

Různé typy  oscilátorů 

Komentář 

zná funkci a užití NF zesilovačů včetně výkonových a vysokofrekvenčních; zná základní princip 

mikrofonu a reproduktoru jako elektroakustických měničů; pozná výhody operačního zesilovače jako 

analogového integrovaného prvku; pracuje s druhy zpětných vazeb; zná skladbu, funkci a druhy 

oscilátorů 

Rozhlasový a televizní přenosový řetězec 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Elektromagnetické vlny 

Modulace vysokofrekvenčního nosného kmitočtu 

Přijímač s přímým a nepřímým zesílením  
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Televizní přenosový řetězec 

Televizní digitální přijímač 

Ploché televizní obrazovky 

Komentář 

rozumí pojmu elektromagnetické vlnění, jeho vlastnostem a způsobu šíření v prostoru; vysvětlí 

důvod modulace VF signálu NF akustickou vlnou; popíše a určí oblasti využitelnost amplitudové a 

frekvenční modulace; uvede druhy rozhlasových přijímačů, zná přijímače s nepřímým zesílením a 

zpětnou vazbou AVC, AFC; chápe podstatu televizního příjmu 

Optoelektronika 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Princip přenosu informace, optické vlákno, 

optický kabel, zdroje optického záření  

Optický záznam obrazu a zvuku 

Komentář 

má přehled o vláknových světlovodech a kabelech s vláknovými světlovou; zná podstatu přenosu 

informace optickým vláknem; uvede základní parametry a výhody optického přenosového systému 

Odborné kompetence 

Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným 

dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým 

vedením 

• řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály a součástky, realizovat řešené 

obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry 

 

3.7. Technická dokumentace 

Předmět Technická dokumentace umožňuje žákům získat představu o možnostech použití zobrazení 

pro výrobu, provoz a montáž, rozvíjet prostorovou představivost a naučit se zobrazovat součásti a 

schémata. Přispívá k rozvoji logického a tvůrčího myšlení a jeho zvládnutí je jedním z předpokladů 

úspěšné činnosti jak v Odborném výcviku, tak pochopitelně v následujícím uplatnění na trhu práce. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je základem pro některá témata z obsahového okruhu Elektrotechnické instalace, montáže a 

opravy. 

Žáci se seznámí nejprve se základy technické dokumentace  a se strojnickým kreslením, hlavní částí 

učiva je pak elektrotechnické kreslení, značky, obvody, schémata a stavební výkresy týkající se 

elektrických montáží. Důležitá je přesnost vyjadřování a správnost zobrazení vytvořené 

myšlenky, zvládnutí správných zásad provádění výkresů součástí a sestavení, dovednosti pro rychlé a 

správné čtení výkresů, schémat a provozní dokumentace a ovládnutí grafického projevu při kreslení 

náčrtů a výkresů s využitím znalostí technických norem a jejich využití při kreslení, výrobě a provozu. 

Základy technické dokumentace 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Význam a obsah technické dokumentace 

Normalizace v technickém kreslení 

Technické výkresy, formát, měřítko 

Druhy čar, písmo, popisy 

Základní geometrické konstrukce 

Druhy technického zobrazování 
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Komentář 

zvládá základní geometrické konstrukce; chápe: význam technické dokumentace, význam použití 

normalizace, princip technického zobrazování  

Strojnické kreslení a strojní součásti  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Pravoúhlé promítání 

Kótování, pravidla a použití 

Řezy a průřezy 

Předepisování přesnosti rozměrů 

Předepisování přesnosti polohy 

Předepisování jakosti povrchu 

Závity, označování a kótování 

Strojní součásti a převody 

Sestavy a podsestavy 

Rozpisky a kusovníky 

Komentář 

rýsuje zobrazení na 3 průmětny a řezy jednoduchých součástí; zná použití řezů a průřezů v 

praxi; používá zásady kótování pro výrobu a kótování polohy součástí; zná zásady lícování, tolerancí 

a značení jakosti povrch součástí; rýsuje: základní strojní součásti, spoje a spojovací součásti, 

základní převody, sestavy a podsestavy; zpracovává rozpisku a kusovník  

Elektrotechnické kreslení 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• schematicky znázorňuje a kreslí zapojení 

elektrických obvodů, provádí příslušná 

měření 

• sestavuje a zapojuje podle dokumentace 

obvody s tranzistory a s integrovanými 

obvody 

• sestavuje, připojuje a zapojuje dle 

dokumentace elektronická zařízení s 

pasivními i aktivními součástkami 

Normalizace v elektrotechnice 

Elektrotechnická schémata a výkresy 

Elektronická schémata a výkresy 

Schematické značky a jejich požívání 

Čtení a orientace v dokumentaci 

Elektronické součásti a prvky nf a vf 

Servisní dokumentace, katalogy 

Doplňková grafická dokumentace 

Komentář 

zná a používá normalizované značky; rýsuje schémata; chápe ze schématu funkci obvodu a 

celku; umí ze schématu a katalogu sestavit obvod; navrhne zapojovací desku (tištěný spoj); zjistí 

parametry zařízení z dokumentace 

Stavební výkresy 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Prvky stavebních výkresů 

Odlišnosti od strojnických výkresů 

Odlišnosti od elektrotechnických výkresů 

Katastrální plány 

Mapy, měřítka a zákresy 

Komentář 
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orientuje se ve stavební dokumentaci; zná použití plánů a map; provede zákres rozvodů do plánů a 

map 

Odborné kompetence 

Používat technickou dokumentaci 

• rozumět různým způsobům technického zobrazování 

• znát různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozumět této dokumentaci, tj. 

rozumět údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech 

• schematicky zobrazovat prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 

• rozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a 

využívat znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů 

 

3.8. Odborný výcvik 

Úkolem předmětu Odborný výcvik je poskytnout žákům přiměřenou manuální zručnost pro výkon 

budoucí profese elektrikáře, odpovídající orientaci ve výkresové dokumentaci a dodržování 

technologických postupů a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Největší měrou se 

podílí na naplnění odborných kompetencí žáků. 

Charakteristika učiva 

Učivo je sestaveno tak, aby po jejich zvládnutí měl žák široký základ elektrotechnických znalostí a 

dovedností. Odborný výcvik nemá speciální zaměření, čerpá ze všech teoretických odborných 

předmětů, které žáci během studia absolvují, a umožňuje tak komplexní pohled na danou 

problematiku. Pokrývá všechny odborné obsahové okruhy RVP největší měrou pak okruh 

Elektrotechnické instalace, montáže a opravy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti (včetně úrazu elektrickým 

proudem) 

• uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

• řídí se zásadami bezpečné práce na 

elektrických zařízeních 

• vykonává všechny servisní úkony, 

zejména při práci na elektrických 

 

Základní právní a ostatní předpisy k zajištění a 

ochrany zdraví při práci 

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Místní provozní bezpečnostní předpisy 

Požární předpisy 

První pomoc při úrazu 

Provozní řády 
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zařízeních, v souladu s platnými státními 

normami a předpisy 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

Základy ručního zpracování kovů 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti ručního i 

strojního zpracování kovových i 

nekovových materiálů a dovednosti 

různých způsobů spojování jednotlivých 

prvků z těchto materiálů 

• udržuje používané nástroje, nářadí a 

pomůcky a provádí jejich drobné úpravy 

Měření a orýsování 

Ruční a strojní řezání kovů 

Pilování rovinných ploch 

Stříhání sekání a probíjení 

Vrtání, zahlubování a vystružování 

Řezání závitů 

Rovnání a ohýbání 

Ruční broušení na ručních a stolních bruskách 

Úprava a ostření nástrojů a nářadí 

Nýtování 

Pilování tvarových ploch 

Vypilování a slícování 

Povrchová úprava 

Komentář 

připravuje k práci základní ruční nástroje, nářadí, měřidla a další pomůcky; vykonává základní úkony 

při ručním zpracování kovových a vybraných nekovových materiálů; měří délkové rozměry pevnými, 

posuvnými a mikrometrickými měřidly a jednoduchými měřicími přístroji; měří úhly úhelníky a 

úhloměry, kontroluje tvar šablonami a provádí základní měření vzájemné polohy ploch a jejich 

geometrického tvaru; ošetřuje nástroje a nářadí; ručně ostří jednoduché nástroje a nářadí; volí a 

správně aplikuje jednoduché prostředky určené k ochraně povrchů 

Práce s ručním el. nářadím 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Vrtání ručními elektrickými vrtačkami 

Strojní řezání kovů 

Řezání závitů pomocí elektrické vrtačky 

Komentář 

volí ruční el. nářadí a jeho příslušenství a správně je používá; seznamuje se strojním řezáním závitů; 

provádí strojní vrtání otvorů, dokáže řezat závity 

Spojování materiálu 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• osazuje a pájí součástky na plošný spoj 

Příprava součástek k lepení a pájení 

Pájení na měkko,  

Lepení 

Komentář 

zná přípravu povrchů k pájení a lepení; pájí a lepí různé materiály 

Základy strojního obrábění 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

práce 

Seznámení s obráběcími stroji a nástroji, seřízení 
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a obsluha obráběcích strojů 

Základní práce na soustruhu, frézce a brusce, 

zacházení s nástroji a měřidly 

Komentář 

zná základní zacházení s nástroji a měřidly; zná seřízení a obsluhu obráběcích strojů; provádí 

základní metody obrábění materiálů na soustruhu, frézce a brusce 

Jednoduché montážní a instalační práce  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• provádí základní práce s vodiči, pokládá 

elektrické vedení (v trubkách a lištách, 

nebo kabelová vedení) odizolování a 

očištění konců vodičů, zhotovuje dle 

dokumentace kabelové formy 

• zhotovuje jednoduché rozvodnice, 

rozvaděče, jednoduché dílce a šasi 

přístrojů, kostry zařízení 

 

Práce s vodiči 

Zapojování jednoduchých obvodů a jejich 

kontrola 

Zhotovení jednoduchých konstrukcí cívek, 

sestavení magnetických obvodů 

Základní elektroinstalační práce 

Výroba, montáž, demontáž a opravy částí a mechanismů elektrických zařízení 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• zapojuje elektrické transformátory 

• zhotovuje mechanické dílce elektrických 

strojů, přístrojů, zařízení a různé 

montážní přípravky 

• demontuje, opravuje a správně sestavuje 

jednotlivé části a mechanismy 

elektrických strojů, včetně mechanismů 

otáčivého pohybu 

• diagnostikuje závady na elektrických a 

elektromagnetických zařízeních, na jejich 

řídících částech a tato zařízení opravuje 

• opravuje a provádí údržbu elektrických a 

elektronických přístrojů a zařízení 

Navíjení elektrických strojů a přístrojů 

Zhotovení cívek el. strojů a přístrojů 

Ochranné pomůcky, bezpečnost a ochrana při 

práci 

Sestavy jader el. strojů a přístrojů 

Montáž mechanismů otáčivého pohybu 

Montáž a lícování ložisek, mazání a údržba 

Sestavení, demontáž a opravy částí mechanismů 

elektrických strojů a přístrojů 

Komentář 

zná zhotovování cívek elektrických strojů a přístrojů; je seznámen s požíváním ochranných pomůcek; 

sestavuje části a mechanismy elektrických zařízení; provádí demontáž a montáž částí elektrických 

strojů a přístrojů 

Elektromontážní práce  

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• instaluje a propojuje jednotlivé části 

elektrické sítě, včetně síťových prvků a 

elektrických spotřebičů 

 

Přípravné práce pro rozvod el. energie 

Ukládání vodičů 

 

Montáž instalačních armatur 
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• instaluje a opravuje části 

elektrorozvodné sítě 

• kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje 

její funkčnost, připojuje ji na napětí, 

zabezpečuje a kontroluje bezpečnost 

instalace 

• lokalizuje závady a odstraňuje je 

• rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, 

jištění, proudovou ochranu a pro 

zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého 

napětí s porovnáním s vysokým a velmi 

vysokým napětím 

• zabezpečuje diferencovaně pracoviště s 

ohledem na úroveň elektrického 

připojení 

Montáž bytových a domovních rozvodnic a 

rozvaděčů 

 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Ochrana před úrazem el. Proudem 

 

Připojování el. spotřebičů včetně ovládacích, 

jistících a chránicích prvků 

 

Přezkoušení funkce el. zařízení 

 

Montáž signálních a telefonních zařízení 

Komentář 

zabezpečuje diferencovaně pracoviště s ohledem na úroveň elektrického připojení; rozlišuje 

vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích 

nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím; zapojuje elektrické 

transformátory; transformátor pro nízká napětí dokáže dle stanovených parametrů navrhnout a 

sestrojit, překontrolovat jeho činnost a zapojit 

 

Elektrické stroje a přístroje 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

• využívá při opravách a údržbě znalost 

funkce a konstrukce běžných elektrických 

strojů, přístrojů a elektronických zařízení 

• rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, 

jištění, proudovou ochranu a pro 

zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého 

napětí s porovnáním s vysokým a velmi 

vysokým napětím 

• jedná podle požadavků na bezpečnou a 

spolehlivou činnost přístrojů 

• diagnostikuje závady a opravuje 

elektrické stroje a jejich řídicí či regulační 

části 

• uvádí do provozu elektrická zařízení, 

oživuje a slaďuje činnost jejich 

konstrukčních dílů a částí 

 

Výroba, montáž demontáž el. zařízení 

 

Diagnostika odstraňování závad, jejich oprava a 

výměna vadných částí 

 

Montáž a sestavování rozvaděčů a rozvodnic 

 

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů 

Elektronické prvky, součástky 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: Polovodičové součástky, diody a tranzistory, 

typická zapojení pro nízkofrekvenční a 
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• instaluje slaboproudé rozvody pro 

přenos signálu a elektronická zařízení v 

průmyslových objektech, obytných 

budovách a domácnostech 

• kompletuje a oživuje sestavené části 

elektrotechnických funkčních celků či 

desek, zjišťuje a opravuje možné závady 

• kompletuje, měří, oživuje a sestavuje 

části funkčních celků či desek 

analogových i digitálních elektronických 

zařízení, zjišťuje a opravuje možné 

závady 

vysokofrekvenční zařízení 

 

Integrované obvody, funkce některých typických 

obvodů 

 

Součástky užívané v logických obvodech, běžné 

číslicové obvody, mikroprocesory 

 

Součástky a snímače pro automatizaci 

 

Elektronická zařízení pro vznik, přenos a 

zpracování signálů 

Odborné kompetence 

Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným 

dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• využívali technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů v 

elektrikářské praxi 

• rozumět technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie 

• rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým 

vedením 

• řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály a součástky, realizovat řešené 

obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry 

• rozlišovat při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi 

vysoké napěťové a výkonové úrovně 

• zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace 

elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými 

obvody, přičemž veškeré úkony jsou prováděny v souladu s platnými ČSN 

• zabezpečovat diferencovaně před započetím práce na elektrickém zařízení pracoviště s 

ohledem na úroveň elektrického připojení k rozvodům vysokého nebo nízkého napětí 

• využívat poznatky platných ČSN a aplikovat je na elektrických zařízení při práci, kterou 

vykonává 

• být připraveni osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní 

pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení 

příslušného druhu a napětí 

• využívat, v případě potřeby, teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, 

zejména při úrazech elektrickým proudem 

• vykonávat přípravné činnosti pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran 

• připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, 

kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci a připojovat na napětí 

• zhotovovat kabelové přípojky, pokládat kabely; montovat a připojovat rozvodné skříně, 

koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovat možné vzniklé závady na provedené 

instalaci 

• vykonávat přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, 

přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků 

• demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat mechanismy nebo části 

elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení 

• diagnostikovat mechanismy otáčivého pohybu, demontovat, vyměňovat a lícovat pouzdrová i 

valivá ložiska, provádět jejich údržbu mazáním pohyblivých částí, anebo čistěním dotyků a 

sběrných ploch 

• rozlišovat druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot provádět 

opravu stroje, včetně řídící či regulační části 
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Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

• chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 

• dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 

• dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

• znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 

• zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 

• efektivně hospodařit se svými finančními prostředky 

• nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 

životní prostředí 


