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Kód a název oboru: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání: 1 rok, dálkové studium 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2018 

 PaedDr. Karel Vokáč, v. r. 

 ředitel 

 

  

mailto:sstmost@sstmost.cz


Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Elektrikář - silnoproud 

 

6 

 



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Elektrikář - silnoproud 

 

7 

PROFIL ABSOLVENTA 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody 

a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů a specializovaná zařízení, která 

využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář 

na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích 

zařízení, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář 

železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude 

tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. 

2. Výsledky vzdělávání 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Kompetence k učení 

- je schopen se efektivně učit a vyhodnocovat dosažené výsledky k dalšímu vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů 

- je schopen řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. 

Komunikativní kompetence 

- je schopen se vyjadřovat v ústní i v písemné formě v různých životních i pracovních 

situacích. 

Personální a sociální kompetence 

- je schopen stanovit si cíle osobního rozvoje, pečuje o své zdraví a udržuje vhodné 

mezilidské vztahy. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- je schopen uznávat hodnoty a postoje v demokratické společnosti. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- je si vědom svých odborných schopností a dovedností, rozvíjí svou profesní kariéru. 

Matematické kompetence 

- využívá matematické dovednosti v osobním a pracovním životě, 

- vytváří matematický model reálné situace. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

- pracuje s počítačem a jeho základním aplikačním vybavením, efektivně pracuje 

s informacemi. 
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ODBORNÉ KOMPETENCE 

Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních 

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

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud umí provádět montážní, opravárenské 

a údržbářské práce na elektrických zařízeních v souladu s požadavky BOZP, tzn., aby 

absolventi: řešili elektrické obvody a zařízení, volili vhodné postupy, součástky 

a materiály, oživovali je, kontrolovali jejich funkci a proměřovali provozní parametry, 

- je schopen se efektivně učit a vyhodnocovat dosažené výsledky k dalšímu vzdělávání. 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud musí umět diagnostikovat elektrické obvody, 

tj. měřit elektrické veličiny a umět je vyhodnotit. 

Používat technickou dokumentaci 

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud musí umět v praxi používat technickou 

dokumentaci. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud musí zejména dbát na bezpečnost své práce. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud musí prvořadě dbát na kvalitu své odborné práce. 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

- absolventi oboru elektrikář - silnoproud musí dbát na ekonomické aspekty své práce 

s důrazem na strategii udržitelného rozvoje. 

3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent získá střední vzdělání 

s výučním listem. Dokladem o získání vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční 

list. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním 

předpisem. 

Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného 

výcviku a ústní zkoušky. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Praktickou zkoušku koná 

žák 1 den. U ústní zkoušky si žák vylosuje jedno z 25 - 30 témat, jeho příprava k ústní zkoušce 

trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí 

a intelektuálních a manuálních dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání 

elektrikář - silnoproud, zejména při výkonu odborných činností provozního charakteru. 

Vzdělávání obsahuje úzké propojení teoretických poznatků a praktických činností. Žáci jsou 

vedeni k samostatnosti. Výuka je realizována ve školních učebnách, ve školních dílnách, 

případně na pracovištích fyzických a právnických osob příslušného odborného zaměření. 

Školní vzdělávací program respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, 

podmínky a obsah vzdělávání stanovených Rámcovým vzdělávacím programem oboru 

Elektrikář - silnoproud a ochraňuje žáky před společensky negativními jevy, vytváří prostředí 

a podmínky podporující zdraví. 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Výsledky průběžného vzdělávání a hodnocení vzdělávání na vysvědčení jsou vyjádřeny 

stupni prospěchu: 1-výborný, 2-chvalitebný, 3-dobrý, 4-dostatečný, 5-nedostatečný. Žáci jsou 

o průběžné a konečné klasifikaci informováni prostřednictvím systému Bakalář, po zadání 

jedinečného uživatelského jména a hesla, na webových stránkách školy. 

- Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých 

předmětech stanovených učebním plánem. Učitel na začátku každého pololetí školního roku 

stanoví své požadavky ke klasifikaci ve svém předmětu. Žák má právo být z vyučovacího 

předmětu klasifikován minimálně dvakrát za pololetí a to z činnosti písemné, ústní nebo 

praktické, s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. Součástí hodnocení jsou 

seminární práce, referáty, domácí úkoly a zvýšená aktivita při vyučování. 

Žák má právo být prokazatelně seznámen s průběžným hodnocením z každého 

předmětu. Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. 

- Zásady hodnocení vzdělávání na vysvědčení 

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí výsledky průběžné klasifikace, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru dosaženého průběžného hodnocení v daném 

klasifikačním období. Žák, který nesplnil v průběhu klasifikačního období požadavky 

stanovené učitelem ke klasifikaci z daného předmětu, je nehodnocen. Rovněž může být 

nehodnocen, jestliže jeho absence v daném předmětu přesáhla 30%. Bližší podmínky 

hodnocení žáků stanoví Školní řád. 
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- Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského 

zákona žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Přístup 

k výchově a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potřebami se v posledních 

letech radikálně mění, je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních 

kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak 

k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným 

znevýhodněním. 

Vzhledem k uplatnění absolventů, které vylučuje jakékoliv chronické onemocnění, 

nelze, za stávajících podmínek, nabízet vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 

 Vzdělávání dospělých žáků 

Koncepce vzdělávacího programu je zaměřena na znalosti všeobecného rozhledu 

potřebné pro zvládnutí závěrečné zkoušky a rozvoj odborných znalostí s ohledem na obecnou 

situaci dospělých a jejich individuální vzdělávací potřeby. Metody vzdělávání, kontrola 

výsledků vzdělávání a vzdělávací obsah jsou přizpůsobeny požadavkům dospělého žáka a jeho 

životním zkušenostem. Významnou roli hrají informační a komunikační technologie a jejich 

využívání při komunikaci, samostudiu, zadávání práce a vyhodnocení výsledků. 

Vzhledem k vyšší samostatnosti žáků působí učitel spíše jako konzultant a rádce. 

U dospělých v pozdějším aktivním věku je počítáno rovněž s fyziologickým zhoršením 

zraku či sluchu a preventivně jsou tomu přizpůsobeny všechny relevantní podmínky. 

V pedagogické praxi jsou významné ty principy, které mají vliv na konkrétní výuku, 

tj. na vyučování na straně učitele a učení se na straně žáka. Nejčastěji jsou zmiňovány principy 

vědeckosti, spojování teorie s praxí, soustavnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu 

a názornosti. 

3. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, 

kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 84 nebo § 85 školského zákona. 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Do oboru Elektrikář - 

silnoproud jednoletého dálkového studia jsou přijímáni žáci, kteří splnili podmínky 

výběrového řízení, stanovené ředitelem školy dle platných předpisů. 

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost 

posoudil a písemně potvrdil lékař. Obor není vhodný pro uchazeče s poruchami nosného a 

pohybového systému, poruchami cév, srdce a nervů, poruchami sluchu, poruchami funkce 

dýchacích cest, poruchami kůže, záchvatovitými onemocněními. 
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PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Materiální podmínky 

Teoretická výuka ve škole je organizována bez systému tzv. kmenových učeben 

pro jednotlivé třídy. Žáci docházejí na jednotlivé předměty do specializovaných učeben, které 

umožňují výuku jednotlivých předmětů dle učebního plánu. Všechny učebny jsou vybaveny 

odpovídajícím nábytkem, přístroji, materiály a pomůckami potřebnými pro realizaci 

vzdělávacího programu. V oblasti výpočetní techniky jsou splněny všechny požadavky 

pro výuku základních kancelářských programů, databázových a grafických systémů. 

Vybavení a počet učeben odpovídá kapacitě vzdělávacího oboru a umožňuje 

individualizaci výuky a organizaci praktických cvičení za dodržení všech zásad BOZP. 

Škola má dostatečné prostory k uložení nářadí, materiálu, učebních a jiných pomůcek. 

Pro přípravnou práci učitelů slouží kabinety a sborovny, vybavené odpovídajícím 

úložným nábytkem a výpočetní technikou. 

Hygienická zařízení školy odpovídají celkové kapacitě (počtu žáků a zaměstnanců 

školy) a jsou v souladu se všemi platnými právními předpisy. 

2. Personální podmínky 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní 

vzdělávací program, a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu 

složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností a náročnějších řídících 

činností odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb. Pedagogičtí pracovníci jsou absolventy 

pedagogických fakult s příslušnou předmětovou aprobací (všeobecně vzdělávací předměty) 

nebo absolventy technických vysokých škol s doplněným pedagogickým vzděláním. 

Učitelé odborného výcviku jsou vyučeni v příslušném oboru, mají střední vzdělání 

s maturitní zkouškou doplněné pedagogickým vzděláním. 

Pedagogičtí pracovníci se, dle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

vzdělávají v oblasti využívání moderních metod výuky a v oblasti svého odborného zaměření. 

3. Organizační podmínky 

Výuka vzdělávacího programu splňuje požadavky školské legislativy na organizaci 

a průběh středního vzdělávání, a to ve vazbě na denní formu vzdělávání v teoretickém 

vyučování a v praktickém vyučování. 

Výuka je přizpůsobená dálkovému studiu a podmínkám vzdělávání dospělých. Výuka 

odborných předmětů a ekonomiky zprostředkovává nejdůležitější znalosti a dovednosti 

související s uplatněním žáků ve světě práce a vybavení žáků kompetencemi, které jim 

pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci. 

Ve výuce jsou rozvíjeny kompetence žáků efektivně využívat prostředky informačních 

a komunikačních technologií při vzdělávání i v osobním a pracovním životě v souladu se státní 

informační politikou ve vzdělávání. 
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4. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 

Ve škole jsou dodržována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání 

a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, dle 

platných právních předpisů. Je zabezpečován odborný dohled nebo přímý dozor při praktickém 

vyučování. Objekty, technická a ochranná zařízení jsou udržována v nezávadném stavu 

a je dodržována jejich pravidelná údržba, technická kontrola a revize. Pracovní prostředí 

je vylepšováno podle požadavků hygienických předpisů a označení nebezpečných předmětů 

a částí využívaných prostor je v souladu s příslušnými normami. Žáci jsou prokazatelně 

upozorňováni nebo podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (zejména 

při praktické výuce). Jsou seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, 

případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany 

souvisejících s vykonávanou činností. 
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SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - silnoproud 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Sociálními partnery při výuce vzdělávacího oboru jsou místní samospráva, základní 

a střední školy v regionu a na poli odborného vzdělávání především odborně zaměřené firmy 

a společnosti, které pomáhají zajišťovat odbornou praxi žáků, odborné vzdělávací semináře 

a exkurze. 
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Přehled začlenění průřezových témat 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Občan v demokratické společnosti 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování 

občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání 

odpovědného aktivního občana. 

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti 

vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou 

podmínkou její realizace je také demokratické klima školy. 

Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. 

Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení 

a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost 

rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné 

pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě 

a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje 

na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie 

v zájmu udržitelnosti rozvoje. 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 

lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy, 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 

aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, 

- respektovali principy udržitelného rozvoje, 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, 

ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje, 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů, 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání, 
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- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí, 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Toto průřezové téma je zahrnuto do jednotlivých předmětů. 

Člověk a svět práce 

Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem 

je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu 

dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 

Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané 

v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho 

uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní 

a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 

Informační a komunikační technologie 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky 

vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost 

je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání 

informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních 

informačních a komunikačních technologií. 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií 

se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více 

pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými 

a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové 

pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu 

zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky 

nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. 

Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech 

oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou 

vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních 

a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.  

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen 

průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání 

moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, 

tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou 

se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního 

a občanského života. 
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PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Škola: Střední škola technická, Most, p. o. 

Kód a název RVP: 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, zkrácené dálkové studium 

Název ŠVP: Elektrikář – silnoproud, jednoleté dálkové studium 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové 

okruhy 

Min. počet 

vyučovacích 

hodin za studium 

u denního studia 

Vyučovací předmět 

Počet 

vyučovacích 

hodin 

za studium 

u dálkového 

studia 

 ročně celkem  

Jazykové vzdělávání 9 288 

Český jazyk 0 

Anglický jazyk 
0 

Německý jazyk 

Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 0 

Přírodovědné vzdělávání 4 128 

Fyzika 0 

Chemie 0 

Základy ekologie 0 

Matematické vzdělávání 5 160 Matematika 0 

Estetické vzdělávání 2 64 Literatura 0 

Vzdělávání v IKT 3 96 
Informační a komunikační 

technologie 
0 

Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 6 

Odborné vzdělávání 49 1 568 

Elektrotechnika 28 

Elektrotechnická měření 20 

Elektronika 18 

Elektronická zařízení 4 

Technologie 16 

Elektrické stroje a přístroje 16 

Stroje a zařízení 6 

Rozvodná zařízení 6 

Odborný výcvik 100 

Celkem 77 2 464  220 
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Realizace učebního plánu 

- V dálkovém studiu se vyučuje podle stejných učebních osnov jako ve studiu denním. 

Vyučující každého předmětu vychází z potřeb vzdělávání dospělých a přizpůsobuje tomu 

metody výuky v rámci konzultačních hodin. Velký důraz je kladen na samostatnou 

přípravu žáků. 

- Stanovené počty konzultačních hodin v ročníku jsou závazné a musí být rovnoměrně 

rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty 

konzultačních hodin zařadí do týdenního, čtrnáctidenního nebo jinak uspořádaného 

harmonogramu konzultací. 

- V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle 

učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří 

předmětů. 

- V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující 

povinen se průběžně zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a hygieny 

práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životného prostředí 

a podle obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 

- Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj dovedností ve využívání informačních 

a komunikačních technologií v oboru svého zaměření a v možnostech dálkového přístupu 

žáků k učebním materiálům (e-learning). 
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RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Minimální počet vyučovacích hodin 

za studium 

 Celkem 

Český jazyk a literatura 0 

Anglický/Německý jazyk 0 

Občanská nauka 0 

Fyzika 0 

Chemie 0 

Základy ekologie 0 

Matematika 0 

Informační a komunikační technologie 0 

Ekonomika 6 

Elektrotechnika 28 

Elektrotechnická měření 20 

Elektronika 18 

Elektronická zařízení 4 

Technologie 16 

Elektrické stroje a přístroje 16 

Stroje a zařízení 6 

Rozvodná zařízení 6 

Odborný výcvik 100 

Celkem 220 
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KONKRETIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Zkratka 

předmětu 

Počet 

konzultačních 

hodin za rok 

1. ročník 

Ekonomika EKO 6 

Elektrotechnika ELT 28 

Elektrotechnická měření ELM 20 

Elektronika ELN 18 

Elektronická zařízení ELZ 4 

Technologie TEC 16 

Elektrické stroje a přístroje ESP 16 

Stroje a zařízení STZ 6 

Rozvodná zařízení RZZ 6 

Odborný výcvik ODV 100 

CELKEM   220 

 

  



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Elektrikář - silnoproud 

 

20 

EKONOMIKA 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Učební osnova předmětu ekonomika vychází z požadavků obsahového okruhu 

Ekonomika, který je součástí kutikulárního rámce odborného vzdělávání rámcového 

vzdělávacího programu. Cílem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, tj. vést 

k hospodárnému jednání a uplatňování ekonomického hlediska při jakémkoliv rozhodování, 

a to jak na pozici zaměstnance, případně podnikatele, tak jako občana. 

1.2. Charakteristika učiva 

Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy, 

pojmy a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé i občané 

budou pohybovat. Obsahuje učivo o základech podnikání, právní a finanční stránce 

podnikatelské činnosti, organizaci podniku, efektivitě celkového chodu podniku a základní 

účetní evidenci spojené s podnikatelskou činností. Žáci si vytvářejí jasnou představu o vztahu 

mezi náklady a výnosy a podstatou efektivního hospodaření podniku. 

Žáci získávají základní předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 

Rámcově se seznamují s právními formami podnikání a získávají praktické zkušenosti 

pro založení živnosti. Řešením praktických příkladů jsou vedeni k samostatnému 

podnikatelskému myšlení a jasnému charakterizování podnikatelských cílů. Seznamují se 

s právními normami upravujícími podnikání, přičemž informace, čerpající z právních norem, 

musí být pravidelně aktualizovány v souladu s jejich novelizací. 

1.3. Pojetí výuky 

Vyučující používá ke své činnosti v hodinách aktivizující metody výuky jako je např. 

řešení praktických problémů při vyučování. Vhodné je zařazovat do výuky referáty 

k aktuálním tématům. Vyučující může rovněž zařazovat diskusi k aktuálním událostem 

ekonomického, politického, pracovního a občanského dění. To vše podporuje vnímání 

ekonomiky v souvislostech s dalšími oblastmi společenského, politického i osobního života 

(např. témata Evropská unie, globalizace apod.). Vyučující podporuje aktivní přístup žáků ke 

společenskému dění a poukazuje na negativní důsledky pasivního přístupu. 

1.4. Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni těmito formami: 

- ústní zkoušení, 

- písemné testy, 

- žákovská portfolia, 

- zapojení do skupinové práce. 

Je vhodné po určitých probraných celcích zadávat žákům samostatné úkoly k tématům, 

která je nejvíce oslovila, nechat je prezentovat získané informace a diskutovat o nich. 
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Ověřování znalostí provádět aktivní formou, podporovat práci ve skupinách, kdy se žáci učí 

samostatnému rozhodování a týmové spolupráci. Doporučuje se zakládat žákovská portfolia 

k procvičování učiva. Kritéria hodnocení odpovídají Klasifikačnímu řádu. Jednotlivá 

hodnocení se provádějí klasifikačními stupni 1 – 5. 

1.5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Výsledkem a také zadostiučiněním by pro vyučujícího mělo být zjištění, že žák vnímá 

jednotlivé tematické okruhy v propojení jako celek. Umí použít nabyté vědomosti v praxi, dál 

je rozvíjet a následně vyvozovat správné závěry. Pokud žák dokáže k danému tématu 

prezentovat svůj názor, diskutovat se spolužáky a vyučujícím při besedách, je to důkaz jeho 

dobré připravenosti v souladu se zadanými cíli. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí pochopit důležitost ekonomiky a její uplatnění při vlastním rozhodování 

na pozicích zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné nebo občana. 

- Člověk a životní prostředí 

Osvojování pravidel šetření životnímu prostředí v závislosti na ekonomických zdrojích. 

- Informační a komunikační technologie 

Využívání PC, internetu, tisku, orientace ve vyplňování úředních dokumentů. 

- Občan v demokratické společnosti 

Nácvik jednání v demokratických institucích, úřadech, firmách, posilování právního 

vědomí. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Ekonomika 

1. ročník 

6 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní ekonomické pojmy 

- potřeby, statky, služby, trh, nabídka, 

poptávka, peníze 

Žák: 

- orientuje se v základních ekonomických 

pojmech, 

- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu, případně provede grafické 

znázornění. 

Podnik 

- podnikání, fyzická a právnická osoba, 

organizace, právní formy podnikání 

Žák: 

- ví, jak správně postupovat při zakládání 

živnosti, 

- orientuje se v právních formách podnikání 

a dovede charakterizovat jejich základní 

znaky, 

- orientuje se v obchodním zákoníku 

a v živnostenském zákoně. 

Majetek podniku 

- dlouhodobý majetek, pořizovací cena, 

oběžný majetek, vlastní zdroje, cizí zdroje 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku, 

- rozpozná zdroje pořízení majetku. 
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Podnikové činnosti 

- zásobovací činnost, investiční činnost, 

personální činnost, hlavní činnost, odbyt 

a marketing, management 

Žák: 

- umí popsat koloběh oběžného majetku, 

- zná způsoby pořízení investic, 

- orientuje se v pracovní smlouvě, 

- umí vyhledat potřebné informace 

v zákoníku práce, 

- odliší jednotlivé oblasti hlavní činnosti, 

- na příkladu vysvětlí marketingový přístup, 

- posoudí jednotlivé způsoby řízení. 

Finanční hospodaření podniku 

- náklady, výnosy, výsledek hospodaření, 

daňová soustava, sociální a zdravotní 

pojištění, výpočet mzdy 

Žák: 
- porovná vztah mezi náklady a výnosy 

a zjistí zisk nebo ztrátu, 

- orientuje se v daňové soustavě, zdravotním 

a sociálním pojištění, 

- vypočítá hrubou a čistou mzdu. 
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ELEKTROTECHNIKA 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Předmět elektrotechnika vytváří odborný základ, na který navazuje výuka většiny 

odborných předmětu. Cílem je výchova absolventa s širokým obecným základem znalostí 

elektrotechniky. 

Elektrotechnika pojednává o fyzikální podobě elektrotechnických a magnetických jevů 

a jejich praktických aplikací v oboru elektrikář - silnoproud. Na předmět elektrotechnika 

navazují další odborné předměty, které umožňují získat žákům základní teoretické vědomosti 

a praktické dovednosti z oblasti komplexního řešení a pojetí v elektrotechnické praxi, průmyslu 

i v elektrotechnických provozech. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vyučovacího předmětu elektrotechnika poskytuje žákům na přiměřené úrovni 

potřebné vědomosti o základních pojmech v elektrotechnice. Jedná se o stejnosměrný proud, 

elektrostatické a magnetické pole, o elektromagnetickou indukci, střídavý proud a trojfázový 

proud. 

1.3. Pojetí výuky 

Výuka ve všech tematických celcích by měla vést k rozvoji schopností, aplikovat 

poznatky v odborné složce vzdělávání a každodenní praxi. 

Předmět zahrnuje několik okruhů učiva. Nejdříve se probírají základní pojmy, později 

v návaznosti stejnosměrný proud, řešení základních obvodů stejnosměrného proudu, 

elektrostatické pole, magnetické pole, elektromagnetická indukce a střídavý proud. Předmět 

Elektrotechnika navazuje především na základní znalosti matematiky. 

Velmi úzká mezipředmětová vazba je zde s předmětem odborný výcvik, kde dochází 

k aplikaci učiva formou cvičení. 

1.4. Hodnocení výsledků 

Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka. 

Kritéria hodnocení odpovídají Klasifikačnímu řádu. Jednotlivá hodnocení se provádějí 

klasifikačními stupni 1 – 5. Hodnocení je prováděno ústním zkoušením, orientačními 

písemnými pracemi, které následují vždy po teoretickém výkladu látky. 

1.5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Úkolem tohoto vzdělávacího okruhu je rozvíjení schopností žáků. Žáci získají správné 

představy o základních pojmech a vztazích elektrotechniky, o vzniku jednotlivých polí, 

o jednotlivých členech elektrických obvodů a jejich chování. Žáci musí dbát zásad bezpečnosti 

práce a bezpečnostních předpisů, ale i odhadovat nebezpečí vyplývající z používání zařízení 

elektrotechnického charakteru. 



Střední škola technická, Most, příspěvková organizace ŠVP: Elektrikář - silnoproud 

 

24 

Předmět poskytuje a rozvíjí především kompetence řešit problémy a problémové 

situace. Řešení číselných příkladů pomáhá při upevňování základních elektrotechnických 

zákonů, vztahů a pravidel a vede k jejich dokonalému osvojení. Cvičení pak mají charakter 

procvičování učiva, práce s modely, výpočtů, řešení problémových úloh apod. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáky seznamujeme s moderními výrobami elektrotechnického zařízení formou exkurzí. 

- Člověk a životní prostředí 

Žáky vedeme k citlivému chování k přírodě při likvidaci nebezpečných odpadů, např. 

vybitých baterií nebo dosloužilých zářivek,… 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci využívají při samostudiu webových stránek internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se při plnění úkolů mohou navzájem doplňovat a učí se tak respektovat jeden 

druhého. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Elektrotechnika 

1. ročník 

28 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod do předmětu elektrotechniky Žák zná: 

- význam aplikované elektrotechniky 

v souvislosti s rozvíjející se společností. 

Základní pojmy Žák zná: 

- jednotky soustavy SI a jejich převody, 

- elektrotechnické značky, 

- druhy elektrotechnických schémat 

a  způsoby jejich kreslení, 

- stavba hmoty, elektrický náboj a jeho 

vlastnosti, 

- rozdělení látek podle vodivosti, 

- elektrický proud, zdroje elektrické 

energie. 

Stejnosměrný proud Žák zná: 

- základní pojmy a veličiny, 

- Ohmův zákon, elektrický odpor 

a vodivost, rezistivity, konduktivita, 

- práci a výkon elektrického proudu, 

- rezistor, provedení rezistorů, 

- Kirchhoffovy zákony, spojování rezistorů, 

- Transfigurace rezistorů, 

- zdroje stejnosměrného napětí a proudu, 

- řešení elektrických obvodů s jedním 

a více zdroji. 
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Elektrostatické pole Žák zná: 

- vznik a veličiny elektrostatického pole, 

- elektrické vlastnosti izolantů, dielektrická 

vodivost látek, 

- homogenní a nehomogenní pole, Gausova 

věta, 

- kapacitu, kondenzátor, provedení 

kondenzátorů, 

- aplikace Kirchhoffových zákonů, 

spojování kondenzátorů, 

- řešení obvodů elektrostatického pole, 

- elektrickou pevnost dielektrika, řazení 

dielektrik, 

- silové působení elektrostatických polí, 

- energie elektrostatického pole. 

Magnetické pole Žák zná: 

- vznik a veličiny magnetického polem, 

- magnetické vlastnosti látek, rozdělení 

podle magnetické vodivosti, magnetické 

materiály, 

- magnetické pole vodiče, 

- homogenní a nehomogenní pole, 

- Hopkinsonův zákon a jeho aplikaci, 

- Kirchhoffovy zákony, 

- řešení magnetických obvodů, 

- silové působení magnetických polí, 

- energii magnetického pole. 

Elektromagnetická indukce Žák zná: 

- indukční zákon, Lencovo pravidlo, 

- vlastní indukčnost cívky, provedení 

a výpočet, 

- vzájemná indukčnost, činitel vazby, 

- spojování cívek, 

- vířivé proudy, vznik, účinky a ztráty 

v železe. 

Střídavé proudy Žák zná: 

- základní pojmy, časový průběh 

sinusových veličin, 

- efektivní a střední hodnota střídavých 

veličin, 

- fázory, 

- rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu 

střídavého proudu, 

- sériové řazení prvků, impedance, fázový 

posun, 

- paralelní řazení prvků, admitanci, fázový 

posun, 

- sérioparalelní obvody, 

- výkon střídavého proudu činný, jalový 

a zdánlivý, 

- účiník, jeho kompenzaci. 
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Trojfázový proud Žák zná: 

- točivé magnetické pole, 

- trojfázovou soustavu, 

- základní zapojení trojfázové soustavy, 

- vlastnosti trojfázové soustavy, 

- časový průběh indukovaného napětí, 

- druhy zátěže trojfázové soustavy, 

- výkon a práce trojfázového proudu. 
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ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

V předmětu elektrotechnická měření získají žáci potřebné dovednosti a vědomosti 

vedoucí k rozvíjení smyslu pro přesnou, svědomitou a odpovědnou práci, k rozvoji poznávací 

a pozorovací činnosti, k rozvoji praktických dovedností a k seznámení s metodami samostatné 

práce. 

1.2. Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět elektrotechnická měření seznamuje žáky se základními druhy 

měřících přístrojů a se základními měřícími metodami a postupy. Žáci mají zvládnout základní 

měřící metody po stránce teoretické a praktické natolik, aby uměli zdůvodnit vhodnost jejich 

použití. Žáci se naučí ovládat měřicí přístroje a správně s nimi zacházet. Zároveň si osvojí 

běžné měřící metody a formy vyhodnocování, které používají v praktické činnosti. 

Cílové vědomosti absolventů spočívají ve znalosti principů, pochopení a ovládání 

základních měřících přístrojů, elektronických měřících přístrojů, ve znalosti základních 

měřících metod měření elektrických veličin a měření základních vlastností elektronických 

prvků. 

Cílové dovednosti spočívají ve schopnosti absolventů stanovit metodiku a měřit 

základní veličiny a základní vlastnosti elektronických součástek, prvků a zařízení. Žáci 

se naučí ovládat základní a elektronické měřicí přístroje, odečítat a vyhodnocovat jejich údaje 

a zpracovávat je do tabulek a grafů. Absolventi ovládají základní aplikační programy na PC, 

umějí třídit a zpracovávat informace. 

Vyučující zařazuje praktická (laboratorní) cvičení průběžně podle potřeb právě 

probíraného učiva. Při praktických cvičeních se třída dělí na skupiny. 

1.3. Charakteristika učiva 

Obsahem učiva je realizace odborně praktických cvičení, měření nebo zkoušení, 

vedoucí k vytvoření přehledu o možnostech a použitelnosti metod, vytvoření manipulačních 

dovedností v používání měřících přístrojů a vytvoření dovedností hodnotit získané výsledky. 

V rámci obsahovaného okruhu učiva se žáci seznamují s přípravky, měřicími přístroji 

a s metodami měření základních elektrických veličin. Žáci se seznamují se základními 

měřícími metodami elektrických veličin a měřením základních vlastností elektronických prvků. 

Žáci se naučí ovládat analogové i digitální měřicí přístroje, odečítat a vyhodnocovat jejich 

údaje a zpracovávat je do tabulek a grafů. 

1.4. Pojetí učiva 

Při vyučování se třída dělí na skupiny podle předpisů MŠMT ČR. Při vyučování volí 

vyučující nejvhodnější metody a formy práce podle možností školy, soustavně využívá 

výpočetní techniku, klade důraz na pochopení metod měření, jejich význam, ekonomičnosti, 

spolehlivost, bezpečnost a použitelnost. Jednotlivá cvičení jsou prováděna v odborných 
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laboratořích. Vyučující dbá na samostatnost žáků při přípravě, rozboru, vlastním měřením 

a zpracováním výsledků měření. Žáci musí znát náplň cvičení předem a řádně se na ně 

připravit. Vyučující dodržují základní pedagogické zásady (názornost, postup od jednoduššího 

ke složitějšímu atd.), úvodní kontrolu a instruktáž zkrátí na minimum. 

Žáci si o měření vedou přehledné záznamy. Hlavní forma činnosti je samostatná práci 

žáka při měření a jeho vyhodnocení formou technické zprávy. V zájmu bezpečné práce žáků 

a ochrany jejich zdraví se musí respektovat všechna zákonná ustanovení a bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. 

1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Je prováděno na základě provedení cvičení a vyhodnocení technické zprávy o měření 

zadaného úkolu. Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a vědomostí, používání 

správné odborné terminologie. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Předmět poskytuje a rozvíjí především dovednosti řešit problémy a problémové situace, 

dovedností využívat informační technologie a pracovat s informacemi. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí odpovědnosti za vykonanou práci. Žáci jsou vedeni k plnění daného úkolu 

i v týmu - ve dvojicích, či trojicích a naučí se: 

- předávat si navzájem odborné informace, 

- komunikovat při plnění společného úkolu, 

- naučí se navzájem si pomáhat a pomoci i slabšímu. 

- Člověk a životní prostředí 

Při práci využívat moderní technologie, které tolik nezatěžují životní prostředí. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci formou samostudia získávají informace o měřidlech a měřicích metodách 

na webových stránkách internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se při vypracování společného úkolu při měření naučí: 

- předávat si odborné informace, 

- navzájem komunikovat. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Elektrotechnická měření 

1. ročník 

20 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Měřící prostředky a metody Žák zná: 

- měřící prostředky, 

- měřící metody, přesnost měření, 

- absolutní a relativní chyby měření, 

- konstanta, třídy přesnosti, rozsah 

a citlivost přístroje, 
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- vyhodnocení výsledků měření. 

Analogové měřicí přístroje Žák zná: 

- konstrukce a principy činnosti měřících 

přístrojů, 

- magnetoelektrické přístroje, 

- elektromagnetické přístroje, 

- elektrodynamické a ferodynamické 

přístroje, 

- tepelné, rezonanční a poměrové přístroje, 

- měřící převodníky elektrických veličin. 

Číslicové měřicí přístroje Žák zná: 

- přesnost číslicových měřících přístrojů, 

- A/Č převodníky, 

- vyhodnocování výsledků měření. 

Metody měření elektrických veličin Žák zná: 

- přímé a nepřímé metody měření napětí, 

proudu, výkonu a práce, 

- vyhodnocování výsledků nepřímých 

měření, 

- měření střídavých a stejnosměrných 

veličin, můstkové metody, 

- zpracování výsledků měření písemnou 

a grafickou formou. 

Metody měření elektrických veličin Žák zná: 

- praktická měření napětí, proudů, výkonů, 

práce, včetně protokolů o měření, 

- měření impedancí, včetně protokolů 

o měření, 

- měření izolačních odporů, včetně 

protokolů o měření, 

- měření přechodových odporů, včetně 

protokolů o měření, 

- měření zemních odporů a rezistivity půdy, 

včetně protokolů o měření, 

- měření impedanční smyčky, včetně 

vyhodnocení měření a protokolů o 

měření, 

- měření na točivých strojích, včetně 

protokolů o měření, 

- měření na transformátorech, včetně 

protokolů o měření, 

- měření polovodičových součástek, včetně 

protokolů o měření, 

- měření osciloskopem, včetně protokolů 

o měření, 

- měření na proudových chráničích, včetně 

protokolů o měření. 
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ELEKTRONIKA 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Předmět elektronika vytváří odborný základ, na který navazuje výuka většiny 

odborných předmětů. Cílem je výchova absolventa s širokým obecným základem znalostí 

elektroniky a výkonové elektroniky. Předmět vytváří spolehlivý předpoklad pro používání 

elektroniky ve vlastním oboru. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vyučovacího předmětu elektronika poskytuje žákům na přiměřené úrovni 

potřebné vědomosti o základních pojmech v elektronice. Tvoří je i přehled o základních 

vlastnostech a použitelnosti různých druhů integrovaných obvodů v oboru elektroniky, 

diagnostické a řídící techniky a opravárenství motorových vozidel. 

1.3. Pojetí výuky 

Výuka ve všech tematických celcích by měla vést k rozvoji schopností aplikovat 

poznatky v odborné složce vzdělávání a každodenní praxi. 

Předmět zahrnuje několik okruhů učiva. Nejdříve se probírají základní pojmy spolu 

se základními prvky elektronických obvodů. Dále pak usměrňovače a stabilizace, zesilovače 

a oscilátory, modulace a demodulace, šíření elektromagnetických vln, elektroakustika, 

optoelektronika. V poslední partii se podrobněji učivo zabývá impulsovou technikou, 

integrovanými obvody a výpočetní technikou v automatizaci. 

Velmi úzká mezipředmětová vazba je zde s předmětem elektrotechnika a s odborným 

výcvikem, kde dochází k aplikaci učiva formou cvičení. 

1.4. Hodnocení výsledků 

Vyučující zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 

terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Kritéria hodnocení 

odpovídají Klasifikačnímu řádu. Jednotlivá hodnocení se provádějí klasifikačními stupni 1 – 5. 

Hodnocení je prováděno ústním zkoušením, orientačními písemnými pracemi, které následují 

vždy po teoretickém výkladu látky. 

1.5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Úkolem tohoto vzdělávacího okruhu je rozvíjení schopností žáků. Žáci získají správné 

představy o základních pojmech a vědomosti o základních elektronických součástkách a jejich 

funkci v elektronických obvodech a zařízeních, telekomunikační technice a číslicových 

systémech. 

Předmět v dostatečné míře poskytuje a rozvíjí především kompetence řešit problémy 

a problémové situace na skutečných praktických modelech. Cvičení pak řeší kompetence 

mající charakter rozvíjející motorické návyky, procvičování učiva, práce s modely, schématy, 

numerické dovednosti a řešení problémových úloh. 
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APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Seznamujeme žáky s moderními technologiemi formou exkurze na elektrotechnické 

výstavě AMPÉR v Praze. 

- Člověk a životní prostředí 

Moderní technologie, při využití polovodičů, nezatěžují prostředí nadměrnými tepelnými 

ztrátami. 

- Informační a komunikační technologie 

Při odborné činnosti lze využívat internetových stránek pro výběr součástek a materiálů. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se učí respektu jeden vůči druhému při plnění společných úkolů. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Elektronika 

1. ročník 

18 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Prvky elektronických obvodů a jejich 

vlastnosti 

Žák zná: 

- součástky elektronických obvodů, 

- lineární a nelineární prvky, jednobrany, 

dvojbrany, 

- polovodičové prvky, 

- vlastnosti a použití tranzistorů, 

- integrované obvody, 

- vlastnosti jednoduchých obvodů, 

- obvodové veličiny, 

- děliče napětí, 

- rezonanční obvody. 

Usměrňovače, stabilizátory, měniče napětí Žák zná: 

- polovodičové prvky v usměrňovačích, 

- usměrňovače, 

- druhy filtrace napětí, násobiče napětí, 

- stabilizátory a měniče napětí a proudu. 

Zesilovače a oscilátory Žák zná: 

- zesilovače nízkofrekvenční a výkonové, 

- vysokofrekvenční a integrované 

zesilovače, 

- operační zesilovače a jejich aplikace, 

- Zpětnou vazbu zesilovačů - kladnou, 

zápornou, 

- oscilátory - základní zapojení, praktické 

aplikace. 

Modulátory, směšovače, demodulátory Žák zná: 

- modulaci - základní pojmy a druhy, 

- modulátory (amplitudové, frekvenční, 

fázové), 
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- směšovače, 

- demodulátory, 

- fázový a poměrový detektor. 

Vznik a šíření elektromagnetických vln Žák zná: 

- základní pojmy, 

- rozdělení a šíření elektromagnetických 

vln, 

- základní vlastnosti pasivních prvků, 

- antény. 

Přenosová technika Žák zná: 

- základní pojmy přenosové techniky, 

základy telegrafie a telefonie, 

- telefonní přístroje a spojovací zařízení, 

- digitální přenos. 

Optoelektronika Žák zná: 

- optické generátory, 

- světlovodiče, 

- převodníky. 

Impulsové, logické a číslicové obvody Žák zná: 

- impulsový signál, impulsové obvody, 

- dvouhodnotové signály, 

- logické funkce a obvody - kombinační 

a sekvenční, 

- spínací obvody, 

- klopné obvody typu D, T, JK, 

- čítače impulsů, 

- druhy pamětí, 

- mikroprocesory, instrukce, aplikace. 
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ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu elektronická zařízení je poskytnout žákům vědomosti a intelektové 

dovednosti pro práci s technickou dokumentací v elektronických zařízeních. Rozvíjet tvořivý 

přístup k řešení problematiky v elektrotechnice a elektronických zařízeních. 

Získat znalosti o základních fyzikálních principech elektronických zařízení. Posuzovat 

vhodnost jejich použití pro konkrétní řešení různých příkladů. V elektronických zařízeních 

se klade důraz na odborné vyjadřování, technické myšlení, rozvíjení tvořivých schopností. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- charakterizovat a rozeznat problematiku v elektronických zařízeních, 

- komunikovat s využitím odborné terminologie, 

- sledovat technické i ekonomické aspekty v oblasti elektronických zařízení, 

- využívat základů znalostí o elektronických zařízeních pro řešení nejrůznějších úkolů, 

- samostatně uvažovat při řešení problematiky v elektronických zařízeních, 

- aplikovat znalosti z elektrotechniky a elektronických zařízení při sestavování 

technologické dokumentace, 

- využívat dostupné informace z odborné literatury, internetu a dalších zdrojů, 

- pracovat v týmech, debatovat o problematice a nacházet vhodná řešení. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vychází ze základních pojmů a postupů elektrotechniky a elektroniky. 

Je navázané na práci v odborném výcviku žáků. Při sestavování konkrétních částí učiva 

je kladen důraz na koordinaci mezipředmětových vztahů s ostatními odbornými předměty. 

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- získávali profesionální postoj k elektrotechnice obecně, elektronickým zařízením 

a dalším odborným předmětům, 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 

- vážili si kvalitní práce jiných lidí. 

1.4. Výukové strategie 

Výuka je zaměřena na seznamování se základními elektronickými zařízeními a jejich 

využití v elektrotechnické praxi. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu 

nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí interaktivní tabule 

a názorných pomůcek. Žáci po každém výukovém celku procvičují učivo ústní i písemnou 

formou. 

Procvičování probíhá i s využitím interaktivní tabule a pomocí prezentací. 

Ověřování zvládnutí učiva je prováděno pomocí písemných testů na zadané téma nebo 

ústní zkouškou, reagováním na zadané dotazy a skupinovým řešením problémů. Důraz 
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je kladen na propojení teoretické a praktické výuky a na individuální schopnosti jednotlivých 

žáků. 

1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu a sjednocuje 

požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje k posouzení 

zvládnutí základních a odborných kompetencí. 

Formy hodnocení - ústní a písemná zkouška, samostatné práce, sebehodnocení 

a kolektivní hodnocení. 

Způsob hodnocení - známkování, slovní hodnocení. 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání odborné terminologie, správnost voleného 

postupu. S přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V předmětu elektronická zařízení žáci rozvíjejí: 

- odborné vyjadřování a technické myšlení, 

- logické myšlení, 

- komunikační dovednosti, 

- postup zpracování odborných textů, 

- technické kreslení, 

- porozumění odbornému textu, 

- schopnost rozpoznat a vymezit problém s nalezením možného způsobu řešení, 

- verbální vyjadřování a formování svých myšlenek s respektem k názoru ostatních žáků. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí odvádět kvalitně a zodpovědně svou práci. 

- Člověk a životní prostředí 

Žáky vedeme k citlivému chování k přírodě, vysloužilé elektronické součástky patří 

k nebezpečnému odpadu a tak je třeba s nimi zacházet. 

- Informační a komunikační technologie 

Při odborné činnosti lze využívat pro výběr součástek a materiálů webových stránek 

internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se učí vzájemné úctě a tolerování při řešení společných úkolů, např. při návrhu 

usměrňovače. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Elektronická zařízení 

1. ročník 

4 hodiny za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Polovodiče v silnoproudé elektronice Žák zná: 

- spínací obvody - diodové a tranzistorové, 

- tyristorové spínače a triaky, 

- střídavé měniče, 
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- stejnosměrné měniče, 

- fázové a pulzní řízení výkonu, 

- střídače a řízení otáček. 

Výkonové polovodičové měniče Žák zná: 

- střídavé měniče napětí a proudu, 

- stejnosměrné měniče – pulzní měniče, 

- jednofázový napěťový střídač, 

- spínané napájecí zdroje, 

- aktivní a pasivní polovodičové filtry. 
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TECHNOLOGIE 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu  

1.1. Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu technologie je poskytnout žákům vědomosti a intelektové dovednosti 

pro práci s technickou dokumentací v technologii. Rozvíjet tvořivý přístup k řešení 

problematiky v technologii. 

Získat znalosti o základních pracovních postupech v technologii elektrických instalací. 

Posuzovat vhodnost jejich použití pro konkrétní řešení různých pracovních postupů. 

V technologii se klade důraz na odborné vyjadřování, technické myšlení, rozvíjení tvořivých 

schopností. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- charakterizovat a rozeznat problematiku v technologii, 

- komunikovat s využitím odborné terminologie, 

- sledovat technické i ekonomické aspekty v technologii elektrických instalací, 

- využívat základů znalostí v technologii pro řešení nejrůznějších úkolů, 

- samostatně uvažovat při sestavování a řešení elektrotechnické problematiky v technologii 

elektrických instalací, 

- aplikovat znalosti z elektrotechniky při sestavování technologické dokumentace, 

- využívat dostupné informace z odborné literatury, internetu a dalších zdrojů, 

- pracovat v týmech, debatovat o problematice a nacházet vhodná řešení. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vychází ze základních pojmů a postupů z technologie elektrických instalací. 

Je navázané zejména na práci v odborném výcviku žáků. Při sestavování konkrétních částí 

učiva je kladen důraz na koordinaci mezipředmětových s ostatními odbornými předměty. 

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- získávali profesionální postoj k elektrotechnologii, 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 

- vážili si kvalitní práce jiných lidí. 

1.4. Výukové strategie 

Výuka je zaměřena na seznamování se základními technologiemi elektrických instalací. 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru 

spojená s názorným vyučováním pomocí interaktivní tabule a názorných pomůcek. 

Žáci po každém výukovém celku procvičují učivo ústní i písemnou formou. 

Ověřování zvládnutí učiva je prováděno pomocí písemných testů na zadané téma nebo 

ústní zkouškou, reagováním na zadané dotazy a skupinovým řešením problémů. 

Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické výuky s ohledem na individuální 

schopnosti jednotlivých žáků. 
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1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu a sjednocuje 

požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje k posouzení 

zvládnutí základních a odborných kompetencí. 

Formy hodnocení - ústní a písemná zkouška, samostatné práce, sebehodnocení 

a kolektivní hodnocení. 

Způsob hodnocení - známkování, slovní hodnocení. 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání odborné terminologie, správnost voleného 

postupu s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V předmětu technologie žáci rozvíjejí: 

- odborné vyjadřování a technické myšlení, 

- logické myšlení, 

- komunikační dovednosti, 

- postup zpracování odborných textů, 

- technické kreslení, 

- porozumění odbornému textu, 

- schopnost rozpoznat a vymezit problém s nalezením možného způsobu řešení, 

- verbální vyjadřování a formování svých myšlenek s respektem k názoru ostatních žáků. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí býti odpovědni za vykonanou práci a to po stránce technického využití 

i z hlediska bezpečnosti práce. 

- Člověk a životní prostředí 

Při výuce žáků klademe důraz na: 

- využití nízkoenergeticky náročných spotřebičů, 

- získávání energií pro elektrický rozvod z alternativních zdrojů, 

- používání materiálů, jejichž výroba nezatěžuje životní prostředí. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci se učí využívat technickou informaci z knih i z webových stránek internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Jednání žáků je v odborných, demokraticky vedených diskuzích, směrováno 

k respektování názorů druhých. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Technologie 

1. ročník 

16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Základy ručního zpracování kovů Žák zná: 

- měření a orýsování kovů, 

- řezání, pilování, stříhání, vrtání, 

- řezání závitů, 

- rovnání, ohýbání a sekání, 
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- rozebíratelné a nerozebíratelné spojení, 

- lepení a tmelení, 

- pájení (naměkko a natvrdo), 

- svařování, 

- lícování (lícovací soustavy a tolerance). 

Elektrotechnické předpisy Žák zná: 

- základní informace o elektrotechnických 

předpisech ČSN EN, 

- význam, náplň a rozčlenění ČSN EN, 

- rozdělení elektrického zařízení na stroje, 

přístroje a spotřebiče, 

- základní požadavky na provedení 

elektrických silových zařízení – 

bezpečnost, 

- proudové soustavy a napětí, 

- sítě TN, TT, IT, 

- vnější vlivy a elektrické zařízení, krytí 

elektrických předmětů, 

- značení pólů a vodičů barvami, 

- ochrany před úrazem elektrickým 

proudem. 

Základní elektromontážní práce Žák zná: 

- práci s vodiči, zásady jednoduchých 

instalací, 

- vnitřní elektrické rozvody, 

- vnitřní instalace v lištách a trubkách, 

- zásuvkové obvody, 

- spínače, jejich umístění a zapojení, 

- zapojení střídavých a křížových 

přepínačů. 

Vlastnosti elektrotechnických materiálů Žák zná: 

- materiály používané v elektrotechnice 

(železné kovy, neželezné kovy, nekovové 

materiály), 

- vlastnosti kovů a slitin, zkoušky 

elektrotechnických materiálů, 

- technické železo, rozdělení ocelí a litin, 

- tepelné zpracování oceli, značení ocelí dle 

norem, 

- organické izolanty tuhého skupenství, 

- izolanty kapalného skupenství, plynné 

izolanty, 

- materiály pro magnetické obvody, 

- rozdělení magnetických materiálů, 

- fyzikální vlastnosti polovodičových 

materiálů, 

- rozdělení a použití polovodičových 

materiálů, 

- tropikalizaci, 

- elektrolyty, 

- plošné spoje. 
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Jednoduché montážní práce Žák zná: 

- navíjení, 

- kabelové svazky, 

- kabelové formy, 

- kabelové koncovky, 

- plošné spoje. 

Rozvod elektrické energie v budovách 

občanské vybavenosti 

Žák zná: 

- základní údaje a ustanovení ČSN EN, 

- přípojky, přípojkové skříně, 

- hlavní domovní vedení, 

- odbočky od hlavního vedení 

k elektroměrům, přívody od elektroměrů 

k podružným rozváděčům, 

- rozvodnice, rozváděče, elektrorozvodná 

jádra, 

- rozvody za podružnými rozváděči, 

materiál pro rozvody, 

- zapojení jednoduchých zásuvkových 

obvodů, 

- zapojení jednoduchých světelných 

obvodů, 

- osvětlení, druhy svítidel, připojování 

svítidel, 

- elektrická zařízení v koupelnách, 

elektrická zařízení v umývárnách, 

- ochrany před úrazem elektrickým 

proudem. 

Rozvod elektrické energie v průmyslových 

budovách 

Žák zná: 

- základní informace o elektrotechnických 

předpisech ČSN EN, 

- rozvodná zařízení NN, rozváděče NN, 

přípojkové vybavení a vnitřní spoje, 

- kondenzátorové rozváděče, kompenzace 

účiníku, příklad výpočtu kompenzace 

účiníku, 

- provedení elektrického rozvodu, 

- druhy vodičů, uložení vodičů, 

- přípojnicové rozvody, 

- dimenzování vodičů, 

- materiál pro rozvod, 

- bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 

na el. strojích, bezpečnostní předpisy 

pro obsluhu a práci na el. rozváděčích, 

- připojování el. přístrojů a spotřebičů, 

- bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 

na elektrických zařízeních, 

- akumulátorovny, 

- bezpečnostní předpisy pro akumulátorov-

ny. 
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ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu elektrické stroje a přístroje je poskytnout žákům vědomosti 

a intelektové dovednosti pro práci s technickou dokumentací v rámci elektrických strojů 

a přístrojů. Rozvíjet tvořivý přístup k řešení problematiky elektrických strojů a přístrojů. 

Získat znalosti o základní problematice elektrických strojů a přístrojů. Posuzovat 

vhodnost jejich použití pro konkrétní řešení v různých případech. V předmětu elektrických 

strojů a přístrojů se klade důraz na odborné vyjadřování, technické myšlení, rozvíjení tvořivých 

schopností. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- charakterizovat a rozeznat problematiku elektrických strojů a přístrojů, 

- komunikovat s využitím odborné terminologie, 

- sledovat technické i ekonomické aspekty elektrických strojů a přístrojů, 

- využívat základních znalostí o elektrických strojích a přístrojích pro řešení nejrůznějších 

úkolů v rámci elektrotechniky, 

- samostatně uvažovat při řešení problematiky elektrických strojů a přístrojů, 

- aplikovat znalosti z elektrických strojů a přístrojů při sestavování technologické 

dokumentace, 

- využívat dostupné informace z odborné literatury, internetu a dalších zdrojů, 

- pracovat v týmech, debatovat o problematice a nacházet vhodná řešení. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vychází ze základních pojmů a problematiky elektrických strojů a přístrojů. 

Je navázané na práci v odborném výcviku žáků. Při sestavování konkrétních částí učiva je 

kladen důraz na koordinaci mezipředmětových vztahů s ostatními odbornými předměty. 

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- získávali profesionální postoj při řešení problematiky elektrických strojů a přístrojů, 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 

- vážili si kvalitní práce jiných lidí. 

1.4. Výukové strategie 

Výuka je zaměřena na seznamování se základními stroji a přístroji, které jsou 

významnými stavebními prvky elektrických obvodů. Při probírání nového učiva je obvykle 

volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí 

interaktivní tabule a názorných pomůcek. Žáci po každém výukovém celku procvičují učivo 

ústní i písemnou formou. 

Procvičování probíhá i s využitím interaktivní tabule a pomocí prezentací. 
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Ověřování zvládnutí učiva je prováděno pomocí písemných testů na zadané téma nebo 

ústní zkouškou, reagováním na zadané dotazy a skupinovým řešením problémů. 

Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické výuky a na individuální schopnosti 

jednotlivých žáků. 

1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu a sjednocuje 

požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje k posouzení 

zvládnutí základních a odborných kompetencí. 

Formy hodnocení - ústní a písemná zkouška, samostatné práce, sebehodnocení 

a kolektivní hodnocení. 

Způsob hodnocení - známkování, slovní hodnocení. 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání odborné terminologie, správnost voleného 

postupu s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V předmětu elektrické stroje a přístroje žáci rozvíjejí: 

- odborné vyjadřování a technické myšlení, 

- logické myšlení, 

- komunikační dovednosti, 

- postup zpracování odborných textů, 

- technické kreslení, 

- porozumění odbornému textu, 

- schopnost rozpoznat a vymezit problém s nalezením možného způsobu řešení, 

- verbální vyjadřování a formování svých myšlenek s respektem k názoru ostatních žáků. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Seznamujeme žáky s moderními výrobky elektrotechnického průmyslu na prezentacích 

pořádaných významnými výrobci. 

- Člověk a životní prostředí 

Při výuce žáků klademe důraz na: 

- využití nízkoenergeticky náročných spotřebičů, 

- získávání energií pro elektrický rozvod z alternativních zdrojů, 

- používání materiálů, jejichž výroba nezatěžuje životní prostředí. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou při samostudiu vedeni k využití webových stránek internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Jednání žáků je v odborných, demokraticky vedených diskuzích, směrováno 

k respektování názorů druhých. 
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2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Elektrické stroje a přístroje 

1. ročník 

16 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Elektrické přístroje Žák zná: 

- rozdělení elektrických přístrojů, základní 

pojmy a názvosloví, 

- požadavky na vlastnosti zaručující 

bezpečnou a spolehlivou funkci, 

- spínací přístroje rozdělení, funkční části, 

podmínky dobrého vodivého styku, vznik 

a zhášení oblouku, 

- elektrické přístroje pro nízká napětí, 

spínače, pojistky, jističe a chrániče, 

- ochrany elektrických strojů, 

- elektromagnety, rozdělení, použití, 

elektromagnetické stykače a relé, 

- elektrické přístroje VN a VVN (rozdělení 

a použití), 

- svodiče přepětí – bleskojistky. 

Transformátory Žák zná: 

- význam a použití, popis transformátoru 

a princip činnosti, indukované napětí, 

- jednofázový transformátor, 

- převod transformátoru, náhradní schéma, 

- transformátor naprázdno, nakrátko 

a při zatížení, 

- měření na transformátoru, 

- trojfázový transformátor, paralelní chod 

síťových transformátorů, 

- zapojení vinutí třífázových 

transformátorů, jejich činnost, řízení 

napětí, 

- zvláštní druhy transformátorů a jejich 

popis, 

- autotransformátor, měřící transformátory 

proudu a napětí. 

Tlumivky a reaktory Žák zná: 

- konstrukci a činnost tlumivek a reaktorů, 

- použití v praxi. 

Synchronní stroje Žák zná: 

- princip, provedení a jejich rozdělení, 

- alternátory, jejich rozdělení, konstrukci, 

a paralelní spolupráci, 

- synchronní motory a kompenzátory. 

Asynchronní motory Žák zná: 

- točivé magnetické pole, 

- skluz, 
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- princip činnosti asynchronního motoru, 

- rozdělení asynchronních motorů, 

- spouštění asynchronních motorů, řízení 

a reverzaci otáček, 

- jednofázové asynchronní motory. 

Stejnosměrné stroje Žák zná: 

- popis a princip generátoru a motoru 

na stejnosměrný proud, 

- komutaci a reakci kotvy, 

- dynama, rozdělení dynam, jejich 

charakteristiky a použití, řízení napětí 

na dynamech, 

- stejnosměrné motory, jejich rozdělení, 

charakteristiky a použití, spouštění a 

řízení otáček. 

Komutátorové motory na střídavý proud Žák zná: 

- jednofázové komutátorové motory, jejich 

význam, rozdělení a použití, 

- trojfázové komutátorové motory napájené 

do statoru a do rotoru, vlastnosti a použití. 
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STROJE A ZAŘÍZENÍ 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a  výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu stroje a zařízení je poskytnout žákům vědomosti a intelektové 

dovednosti pro práci s technickou dokumentací v rámci strojů a zařízení. Rozvíjet tvořivý 

přístup k řešení problematiky strojů a zařízení v elektrotechnice. 

Získat znalosti o základní problematice strojů a zařízení. Posuzovat vhodnost jejich 

použití pro konkrétní řešení v různých případech. V předmětu stroje a zařízení se klade důraz 

na odborné vyjadřování, technické myšlení, rozvíjení tvořivých schopností. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- charakterizovat a rozeznat problematiku strojů a zařízení, 

- komunikovat s využitím odborné terminologie, 

- sledovat technické i ekonomické aspekty strojů a zařízení, 

- využívat základních znalostí o strojích a zařízení pro řešení nejrůznějších úkolů v rámci 

elektrotechniky, 

- samostatně uvažovat při řešení problematiky strojů a zařízení, 

- aplikovat znalosti ze strojů a zařízení při sestavování technologické dokumentace, 

- využívat dostupné informace z odborné literatury, internetu a dalších zdrojů, 

- pracovat v týmech, debatovat o problematice a nacházet vhodná řešení. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vychází ze základních pojmů a problematiky strojů a zařízení. Je navázané 

na  práci v odborném výcviku žáků. Při sestavování konkrétních částí učiva je kladen důraz 

na  koordinaci mezipředmětových vztahů s ostatními odbornými předměty. 

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- získávali profesionální postoj při řešení problematiky strojů a zařízení, 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 

- vážili si kvalitní práce jiných lidí. 

1.4. Výukové strategie 

Výuka je zaměřena na seznamování se základními stroji a zařízeními, které jsou 

významnými stavebními prvky elektrických obvodů. Při probírání nového učiva je obvykle 

volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí 

interaktivní tabule a názorných pomůcek. Žáci po každém výukovém celku procvičují učivo 

ústní i písemnou formou. 

Procvičování probíhá i s využitím interaktivní tabule a pomocí prezentací. 

Ověřování zvládnutí učiva je prováděno pomocí písemných testů na zadané téma nebo 

ústní zkouškou, reagováním na zadané dotazy a skupinovým řešením problémů. 
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Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické výuky s ohledem na individuální 

schopnosti jednotlivých žáků. 

1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu a sjednocuje 

požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje k posouzení 

zvládnutí základních a odborných kompetencí. 

Formy hodnocení - ústní a písemná zkouška, samostatné práce, sebehodnocení 

a kolektivní hodnocení. 

Způsob hodnocení - známkování, slovní hodnocení. 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání odborné terminologie, správnost voleného 

postupu. S přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V předmětu stroje a zařízení žáci rozvíjejí: 

- odborné vyjadřování a technické myšlení, 

- logické myšlení, 

- komunikační dovednosti, 

- postup zpracování odborných textů, 

- technické kreslení, 

- porozumění odbornému textu, 

- schopnost rozpoznat a vymezit problém s nalezením možného způsobu řešení, 

- verbální vyjadřování a formování svých myšlenek s respektem k názoru ostatních žáků. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí odvádět kvalitně a zodpovědně svou práci. 

- Člověk a životní prostředí 

Při práci využívat moderní technologie, které příliš nezatěžují životní prostředí. 

- Informační a komunikační technologie 

Při odborné činnosti lze využívat pro výběr součástek a materiálů webových stránek 

internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se při plnění úkolů mohou navzájem doplňovat a učí se tak respektovat jeden 

druhého. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Stroje a zařízení 

1. ročník 

6 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Speciální elektrické stroje Žák zná: 

- motorgenerátor, 

- Leonardovu skupinu, 

- motorgenerátor se spalovacím motorem. 

Výroba, rozvod a využití elektrické energie Žák zná: 
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- rozdělení elektráren a jejich význam, 

- rozvodné soustavy a napětí, 

- rozvodné venkovní sítě, 

- elektrické stanice – rozvodny, 

transformovny, měnírny, 

- ochrany vedení a sítí – zemnící lano, 

bleskojistky. 

Rozšíření učiva podle odborného zaměření 

a potřeb regionu 
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ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a  výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu rozvodná zařízení je poskytnout žákům vědomosti a intelektové 

dovednosti pro práci s technickou dokumentací v rámci rozvodných zařízení. Rozvíjet tvořivý 

přístup k řešení problematiky rozvodných zařízení. 

Získat znalosti o základní problematice rozvodných zařízení. Posuzovat vhodnost jejich 

použití pro konkrétní řešení v různých případech. V předmětu rozvodná zařízení se klade důraz 

na odborné vyjadřování, technické myšlení, rozvíjení tvořivých schopností. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- charakterizovat a rozeznat problematiku rozvodných zařízení, 

- komunikovat s využitím odborné terminologie, 

- sledovat technické i ekonomické aspekty rozvodných zařízení, 

- využívat základních znalostí o rozvodných zařízeních pro řešení nejrůznějších úkolů 

v rámci elektrotechniky, 

- samostatně uvažovat při řešení problematiky rozvodných zařízení, 

- aplikovat znalosti z rozvodných zařízení při sestavování technologické dokumentace, 

- využívat dostupné informace z odborné literatury, internetu a dalších zdrojů, 

- pracovat v týmech, debatovat o problematice a nacházet vhodná řešení. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učivo vychází ze základních pojmů a problematiky rozvodných zařízení. Je navázané 

na práci v odborném výcviku žáků. Při sestavování konkrétních částí učiva je kladen důraz 

na  koordinaci mezipředmětových vztahů s ostatními odbornými předměty. 

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- získávali profesionální postoj při řešení problematiky rozvodných zařízení, 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 

- vážili si kvalitní práce jiných lidí. 

1.4. Výukové strategie 

Výuka je zaměřena na seznamování se základními rozvodnými zařízeními, které jsou 

významnými stavebními prvky elektrických obvodů. Při probírání nového učiva je obvykle 

volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí 

interaktivní tabule a názorných pomůcek. Žáci po každém výukovém celku procvičují učivo 

ústní i písemnou formou. 

Procvičování probíhá i s využitím interaktivní tabule a pomocí prezentací. 

Ověřování zvládnutí učiva je prováděno pomocí písemných testů na zadané téma nebo 

ústní zkouškou, reagováním na zadané dotazy a skupinovým řešením problémů. 
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Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické výuky s přihlédnutím 

na individuální schopnosti jednotlivých žáků. 

1.5. Hodnocení výsledků žáků 

Vychází z platné legislativy ČR. Klasifikační řád je součástí školního řádu a sjednocuje 

požadavky pro hodnocení v teoretickém i v praktickém vyučování. Směřuje k posouzení 

zvládnutí základních a odborných kompetencí. 

Formy hodnocení – ústní a písemná zkouška, samostatné práce, sebehodnocení 

a kolektivní hodnocení. 

Způsob hodnocení – známkování, slovní hodnocení. 

Při hodnocení je kladen důraz na využívání odborné terminologie, správnost voleného 

postupu s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka. 

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V předmětu rozvodná zařízení žáci rozvíjejí: 

- odborné vyjadřování a technické myšlení, 

- logické myšlení, 

- komunikační dovednosti, 

- postup zpracování odborných textů, 

- technické kreslení, 

- porozumění odbornému textu, 

- schopnost rozpoznat a vymezit problém s nalezením možného způsobu řešení, 

- verbální vyjadřování a formování svých myšlenek s respektem k názoru ostatních žáků. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí býti odpovědni za vykonanou práci a to po stránce technického využití, 

i  z  hlediska bezpečnosti práce. 

- Člověk a životní prostředí 

Při práci využívat moderní technologie, které příliš nezatěžují životní prostředí. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou při samostudiu vedeni k využití webových stránek internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se učí respektu jeden vůči druhému při plnění společných úkolů. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Rozvodná zařízení 

1. ročník 

6 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Rozvodné sítě Žák zná: 

- rozvodné sítě dle ČSN: TN – C, TN – C – 

S, TN – S, TT, IT, 

- stejnosměrné sítě TN, TT, IT, 

- přenos elektrické energie, elektrizační 

soustavy, rozvodné soustavy, základní 
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druhy rozvodných sítí. 

Dimenzování a ochrana vodičů Žák zná: 

- mechanické pevnosti vodičů a úbytky 

napětí, 

- způsoby uložení kabelů a izolovaných 

vodičů, 

- proudovou zatížitelnost vodičů, 

- ochrany vodičů před přetížením, ochrany 

vodičů před zkratem. 

Ochrana před bleskem Žák zná: 

- druhy blesků, druhy hromosvodů, 

- jímače, svody, náhodné a strojené zemniče, 

- výpočty pro instalaci hromosvodů, 

- příklad výpočtu pro instalaci hromosvodu. 

Elektrické světlo a osvětlení Žák zná: 

- princip světla a záření, světelné veličiny 

a jednotky, 

- žárovky, princip a vlastnosti, výbojky, 

- princip a vlastnosti, kompaktní zářivky, 

- druhy a rozmístění svítidel, 

- výpočet osvětlení. 

Elektrické teplo a chlazení Žák zná: 

- základní pojmy, výpočet tepelného 

spotřebiče, 

- tepelné spotřebiče v domácnosti, měření 

a regulaci teploty, 

- průmyslové spotřebiče, odporové pece, 

infrazářiče, indukční a dielektrický ohřev, 

- elektrické sváření, principy a zdroje, 

- elektrické chlazení – kompresorové 

chladničky, absorpční chladničky, 

klimatizaci. 

Zvláštní elektrické instalace Žák zná: 

- elektrické instalace v místech ohrožených 

požárem nebo v provozech ohrožených 

výbuchem, 

- elektrické instalace na staveništích 

a demolicích, v zemědělských 

a zahradnických zařízeních, 

- elektrické instalace ve zdravotnických 

zařízeních, prozatímní elektrická zařízení 

a elektrická zařízení v pojízdných 

prostředcích. 
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ODBORNÝ VÝCVIK 

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Kód a název oboru vzdělávání: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Délka a forma studia: 1 rok; dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení, certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a  výuční list 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

1.1. Obecný cíl předmětu 

Rozhodující význam pro odbornou přípravu žáků má předmět odborný výcvik, který 

se provádí v souladu s charakterem a úrovní technického vybavení, zejména pak se stupněm 

automatizace v organizaci, pro kterou jsou žáci případně připravováni. Záměrem odborného 

výcviku je připravit žáka na profesní život v podmínkách měnícího se světa. Žák získává 

zručnost, osvojí si pracovní návyky a je vychováván k dodržování bezpečnosti při práci. 

1.2. Charakteristika učiva 

Učební osnova předmětu odborný výcvik je uspořádána tak, že navazuje na teoretickou 

složku přípravy a dává předpoklady k tomu, aby žáci získali základní orientaci v moderní 

technice a technologii a potřebné praktické vědomosti a dovednosti k provádění činností 

rozhodujících pro výkon povolání elektrikář - silnoproud. Jde zejména o činnosti spojené 

s montáží, sestavováním a seřizováním, údržbou, opravami částí i celků příslušného 

elektrotechnického zařízení. Žák pozná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit 

nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Rozumí konstrukci 

a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat. 

1.3. Pojetí učiva 

Učební osnova je vypracována pro silnoproudé aplikace vyhovující cílovému zaměření 

oboru. Je zde zvlášť zaměření na získání praktických dovedností a upevnění teoretických 

znalostí při práci na elektrotechnickém zařízení. Žáci se též učí pracovat s normami a jinými 

informačními zdroji. K lepšímu osvojování poznatků a k vytváření správných představ přispívá 

zařazení demonstračních pokusů, využívání učeben vybavených materiály různých firem, 

schémat a norem. 

Učební osnova v souladu s potřebami cíleného odborného zaměření, které definuje 

s přihlédnutím ke specifikám regionu, požadavku sociálních partnerů a potřebám povolání 

pro které jsou žáci připravováni. 

Učební osnova odborného výcviku neurčuje jednotlivé druhy přístrojů, strojů a zařízení, 

ale předpokládá, že se celá příprava zaměří na ty výrobky a technologie, které jsou pro obor 

přípravy charakteristické. 

Neoddělitelnou součástí jsou požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví při práci 

a hygienu práce, která vychází z platných předpisů, zákonů a prováděcích vládních zákonů, 

vyhlášek a norem. 

1.4. Hodnocení výsledků žáků 

Učitel odborného výcviku zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností. 

Hodnotí samostatnost, správné používání pracovních postupů, dodržování bezpečnosti 

při práci, plynulost projevu a znalost norem. 
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Žáci jsou zkoušeni písemnou i ústní formou, ale hlavně samostatně formou odborné 

práce. 

1.5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

V odborném výcviku jsou rozvíjeny odborné znalosti a dovednosti spojené 

s teoretickými znalostmi. Dále jsou podporovány schopnosti pro získání pracovních návyků, 

kompetence řešit problémy a problémové situace, dovednosti ve využívání nových technologií 

a pracovat s informacemi a s normami. 

APLIKACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující průřezová témata: 

- Člověk a svět práce 

Žáci se učí býti odpovědni za vykonanou práci a to po stránce technického využití i z 

hlediska bezpečnosti práce. 

- Člověk a životní prostředí 

Žáky vedeme k citlivému chování k přírodě, vysloužilé elektrotechnické a elektronické 

součástky patří k nebezpečnému odpadu a tak je třeba s nimi zacházet. 

- Informační a komunikační technologie 

Žáci formou samostudia získávají informace o technologiích na webových stránkách 

internetu. 

- Občan v demokratické společnosti 

Žáci se při vypracování praktických úloh naučí: 

- předávat si odborné informace, 

- navzájem komunikovat, 

- začlenit do kolektivu slabšího, 

- cítit se užitečný v kolektivu. 

2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání do ročníku 

Odborný výcvik 

1. ročník 

100 hodin za rok 

UČIVO VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Úvod, základní ustanovení právních norem 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Žák zná: 

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

hygienu práce, 

- zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v podniku, 

- bezpečnostní, provozní a hygienické 

předpisy, 

- protipožární ochrana, 

- zásady první pomoci, 

- předpisy a normy ČSN Jmenovitá napětí, 

ochrana před nebezpečným dotykem; 

příkaz B. 

Jednoduché montážní a instalační práce Žák zná: 

- práce s vodiči, 

- zapojování jednoduchých obvodů a jejich 
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kontrola, 

- zhotovení jednoduchých konstrukcí cívek 

sestavení mag. obvodů, 

- základní elektroinstalační práce. 

Výroba, montáž, demontáž a opravy částí 

a mechanismů elektrických zařízení 

Žák zná: 

- navíjení el. strojů a přístrojů, 

- zhotovení cívek el. strojů a přístrojů, 

statorových a rotorových vinutí, 

- ochranné pomůcky, bezpečnost a ochrana 

při práci, hygiena práce, 

- sestavy mag. jader el. strojů a přístrojů, 

- montáž mechanismů otáčivého pohybu, 

- montáž a lícování ložisek, mazání a údržba, 

- sestavení, demontáž a opravy částí 

mechanismů el. strojů, přístrojů a zařízení. 

Elektromontážní práce v občanské 

výstavbě 

Žák zná: 

- přípravné práce pro rozvod el. energie, 

- ukládání vodičů, 

- montáž instalačních armatur, 

- montáž bytových a domovních rozvaděčů, 

- ochrana dle ČSN 3320004.41, 

- připojování tepelných a světelných 

spotřebičů včetně ovládacích, jistících, 

chránicích prvků, 

- přezkoušení funkce el. zařízení, bezpečnost 

práce. 

Elektromontážní práce v průmyslu Žák zná: 

- přípravné práce pro rozvod el. energie, 

- ukládání vodičů, 

- montáž instalačních armatur, 

- připojování rozvaděčů, 

- ochrana dle ČSN 3320004.41, 

- montáž signálních a telefonních zařízení, 

- přezkoušení funkce el. zařízení, bezpečnost 

připojování světelných a tepelných 

spotřebičů, motorů a měřících přístrojů 

včetně ovládacích, jistících a chránicích 

obvodů. 

Výroba, montáž, demontáž a opravy 

elektrických strojů a přístrojů 

Žák zná: 

- revize el. ručního nářadí a spotřebičů, 

- výroba, montáž a demontáž el. zařízení 

včetně zapojení, 

- diagnostika odstraňování závad, oprava 

a výměna vadných částí mechanismů, 

- montáž a zapojení rozvaděčů včetně 

příslušenství, 

- montáž spínacích, jisticích, chránicích, 

měřicích a jiných prvků, 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Průmyslová instalace Žák zná: 

- montáž a zapojení jistících prvků, 
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- montáž a zapojení stykačů, ovládacího 

a signálního zařízení, 

- ovládání elektro zařízení mechanickými 

spínači, 

- revize el. ručního nářadí a spotřebičů, 

- měření a zkoušení el. strojů, přístrojů, 

zařízení, 

- závady el. zařízení a jejich odstraňování, 

- elektropneumatika. 

Domovní instalace Žák zná: 

- druhy prostředí, 

- druhy instalačních materiálů, rozvodů, 

- měření a ovládání el. zařízení, 

- elektroinstalace v dutých stěnách, 

- zapojování domovních rozvaděčů, 

elektroměrů, spínačů, 

- domácí telefony. 

Vyhláška č. 50/78 Sb. Žák zná: 

- bezpečnost při práci na elektrických 

zařízeních, 

- získání elektrotechnické kvalifikace. 

Zdroje elektrické energie Žák zná: 

- tepelné elektrárny, 

- vodní zdroje elektrické energie, 

- netradiční zdroje elektrické energie. 

 


