SERVISNÍ DÍLNA,
SERVIS U ZÁ KAZNÍKŮ
Baví vá s technika?
Baví vá s sestavovat vě ci podle ná vodů ?
Baví vá s přichá zet na kloub problémů m a poruchá m?
Baví vá s opravovat rozbité nebo nefungující vě ci?
Postupujete při své prá ci systematicky a nikoliv chaoticky?
Myslíte si, že mezi vaše schopnosti patří zručnost a šikovnost?
Když ně co rozeberete, pamatujete si jak to bylo pů vodně složené?
Doká žete to znovu smontovat?
Bude vá m vyhovovat pracovní kolektiv složený převá žně z mužů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast SERVISNÍ DÍLNA, SERVIS U ZÁ KAZNÍKŮ
Přitahujívás přístroje, stroje a
zařízenízalož ené
spíš na mechanické m
než na elektrotechnické m principu?
(I když dnes vě tš ina mechanický ch
zařízenímá i elektronické prvky)

Vhodná uplatně ní:

Přitahujívás přístroje, stroje a
zařízenízalož ené
spíš na elektrotechnické m
než na mechanické m principu?
(I když vě tš ina elektrotechnický ch
zařízenímá i mechanické prvky)

Vhodná uplatně ní:
- elektriká ř provoznímechanik elektronický ch zaří
zení
- monté r elektrorozvodný ch sí
tí- elektromonté r mechanik
telekomunikací- mechanik strojů a zaří
zení- mechanik telekomunik.sí
tí- automechanik - technik telekomunikací- mechanik motor.lokomotiv - autoelektriká ř - letecký mechanik technik
vý
početní
techniky - seřizovač (u
ně
ho
jde
spí
š
o software)
- topená ř - hodiná ř - puškař -

- zá meční
k provozní- instalaté r - opravá ř země dě lský ch strojů -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Co je hlavním objektem
prová dě ný ch oprav, kontrol a
seřizová ní?

Jedná o prá ci založené
spíš na mechanickém
nebo elektrotechnickém
principu?
MECH

Vý robní stroje a zařízení

Automobily a dalšísilniční vozidla
Vlaky a dalšíkolejová vozidla

Letadla

Zařízeníjemné mechaniky a optiky

Elektrické rozvody a elektrické stroje

Elektronická zařízení a systé my

Povolá ní

ELEKTRO
zá mečník provozní
seřizovač
mechanik strojů a zařízení
automechanik
autoelektriká ř
mechanik motor.lokomotiv
a motorových vozů
zá mečník provozní
- pro kolejová vozidla
letecký mechanik
mechanik strojů a zařízení
- pro optické přístroje
- pro brý lovou optiku
- pro váhy (vahař)
hodiná ř
puškař
elektriká ř provozní
elektromonté r
monté r elektrorozvodný ch sítí
mechanik elektron.zařízení
(může bý t specializován
např.. pro zabezpeč .techniku,
pro číslic.řízené stroje,
pro mě řícía regulač ní techniku)

Vý početní technika

technik výpočetnítechniky

Spojová a telekomunikační technika

mechanik telekomunikací
mechanik telekomunik.sítí
technik telekomunikací

Dalšívý robky založené na mechanické m
nebo elektrotechnické m principu

Vý robky nezaložené na mechanické m nebo
elektrotechnické m principu

instalaté r
topená ř
mechanik.hudeb.ná strojů
opravá ř země dě lských strojů
mechanik strojů a zařízení
(např. pro vý tahy,
pro chladírenská zařízení,
pro geologická zařízení,
ortopedický mechanik apod.)
obuvník
truhlá ř

Jaký je hlavní charakter č innosti?
Obsluha
strojů a
zař ízení

Seř izování

Odhalování
př íč in
poruch

Provádění
oprav a
údržby

Montování

Měř ení,
zkoušení ,
testování

Provádění
revizí

zámeč ník provozní
mechanik strojů a zařízení
seřizovač
automechanik
autoelektrikář
mechanik motorový ch lokokomotiv a motorový ch vozů
letecký mechanik
elektrikář provozní
elektromonté r
monté r elektrorozvodný ch sítí
mechanik elektronický ch zařízení
technik vý poč etní techniky
mechanik telekomunikací
technik telekomunikací
mechanik telekomunikač ních sítí
hodinář
instalaté r
topenář
puškař
mechanik hudebních nástrojů
opravář země dě lský ch strojů
truhlář
obuvník

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?
Další nutné
kursy a zkoušky

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vati absolventi jiný ch oborů.

maturita,
vyššíškola

technik telekomunikací
Telekomunikace
technik vý poč etní techniky
mechanik motor.lokomotiv
a motorový ch vozů
zámečník provozní
mechanik strojů a zařízení
seřizovač
automechanik

Aplikovaná elektronika
Vý početnítechnika
Zámečník, zámečnické práce a údrž ba
Strojnímechanik, monté rské práce
Seřizovač, seřizovačské práce
Mechanik opravář, opravářské práce
Automechanik, technické práce v autoservisu

autoelektrikář
puškař
elektrikář provozní
elektromonté r

Autoelektrikář
Puš kař
Elektrikář, elektrotechnické práce
Elektromonté r

montér elektrorozvod.sítí

Monté r elektrorozvodný ch sítí

mechanik telekomunikací

Mechanik telekomunikačnítechniky

mechanik telekom.sítí

Mechanik telekomunikačních sítí
Mechanik elektrotechnický ch zařízení

mechanik elektronický ch
zařízení
(pro různé typové pozice)
Zkouška
odborné
způsobilosti
v elektrotechnice
podle

vyhl.50/78

Mechanik elektronický ch zařízení
Mechanik automatizačnítechniky
Mechanik zabezpečovacítechniky

hodinář

Hodinář, hodinářské práce

puškař

Puš kař

mechanik opt.přístrojů

Optik

mechanik hud.nástrojů

Mechanik hudebních nástrojů

opravář země ď.strojů

Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce
Opravář země dě lský ch strojů, opravářské práce

letecký mechanik

Letecký mechanik

truhlář

Truhlář, truhlářské práce

obuvník

Obuvník, obuvnické práce

Jestliže pro vý kon určité ho povolá nístačíurčitý stupeň vzdělá ní(např
. zá kladnívzdělá ní, vyučeníapod.), nejsou uvá děny obory
vyššího stupně, i když jejich absolvová nísamozř
ejmě nenína škodu.

vyučení

