STAVBA vodovody, plynovody, vytá pění,
kanalizace, kabelá ž e
Bavívá s technika?
Bavilo by vá s montovat a opravovat technická zařízení
staveb, domů a bytů ?
Bavívá s přichá zet na kloub problé mů m a poruchá m?
Bavívá s opravovat rozbité nebo nefungujícívěci?
Postupujete při své prá ci systematicky a nikoliv chaoticky?
Myslíte si, ž e mezi vaše schopnosti patřízručnost a šikovnost?
Když něco rozeberete, pamatujete si jak to bylo pů vodně slož ené ?
Doká ž ete to znovu smontovat?
Bude vá m vyhovovat pracovníkolektiv slož ený převá ž ně z muž ů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
VODOVODY, PLYNOVODY, VYTÁ PĚ NÍ, KANALIZACE, KABELÁ ŽE
Pro vás by mohla bý t vhodná
uplatně ní:
Přitahuje vás technika založená na
mechanické m principu?

Přitahuje vás technika založená na
kombinaci mechanické ho a
elektrotechnické ho principu?

Přitahuje vás elektrotechnika?

- instalaté r - zámečník provozní - izolaté r -

Pro vás by mohla bý t vhodná
uplatně ní:
- topenář - kominík - mechanik strojů a zařízení-

Pro vás by mohla bý t vhodná
uplatně ní:
- stavební elektrikář - elektromonté r -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Č lověku naší doby nestačí dů m jako pouhá střecha nad hlavou. Nechce chodit pro vodu k pumpě
ani na zá chod do budky na dvoře, nechce si sví tit petrolejovou lampou ani topit v kamnech ani
chodit pěšky do schodů . To, co bylo běžné ještě pro člověka 19. století našemu člověku
nahrazují technické vymoženosti, které již považuje za samozřejmé. Za tou samozřejmostí však
stojí vysoce kvalifikovaná prá ce.
Všechny tyto vymoženosti musí někdo smontovat, nainstalovat, seřídit, uvést do chodu,
odzkoušet, občas zkontrolovat a v případě poruchy opravit, ty složitější navíc ještě před instalací
musí někdo také vyprojektovat. Podívejme se na to trochu blíže:

Co je hlavním objektem prá ce?

Jedná o prá ci založ ené
spíš na mechanické m
nebo elektrotechnické m
principu?
MECH

Povolá ní

ELEKTRO

Vodovodní potrubí , vodoměry, vodovodní
baterie, umyvadla, vany a další vodní
armatury a zaří zení

instalatér

Odpadní potrubí, zá chody, kanalizace

instalatér

zá meční k provozní - provozní monté r plynovodů

instalatér se zkouškou
Plynové potrubí, plynoměry, karmy,
plynové sporá ky a další plynová zařízení

pro plynová zařízení

zá meční k provozní - provozní monté r plynovodů

Topení plynová i elektrická , kotle, rozvody,
komíny, kouřovody, tělesa a další zařízení
ústředního vytá pění, klimatizace
Rozvody elektřiny, elektroměry, zá suvky,
vypínače, lustry, uzemnění , hromosvody

Výtahy

Izolace

topená ř
kominík
stavební elektriká ř
elektromontér
mechanik strojů a zařízení - monté r vý tahů

izolatér

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Obsluha
př enosný ch
strojních
zař ízení

Odhalování
př íč in
poruch

Provádě ní
oprav a
ú držby

Seř izování

Mě ř ení,
zkoušení ,
testování

Montování

instalaté r
topenář
kominík
stavební elektrikář
elektromonté r
mechanik strojů a zařízení
zámečník provozní
izolaté r

izolaté r

Provádě ní
revizí

Jakévzdě lání vede k jednotlivý m uplatně ním?

Další nutné
kursy a zkoušky

Obory vzdě lání
Jsou tu nejběžnější a relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá ní podle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů .

Svá řečská
zkouška

vyučení

izolaté r
kominík
Izolaté r, izolaté rské práce
topenář
instalatér

Zkouška
pro opravy
a montá že
plynových
zařízení
(21/79Sb.)

Kominík, kominické práce

zámečník provozní –
provozní monté r
vodovodů

zámečník provozní –

Instalaté r
Monté r-vodopotrubář

provozní monté r
plynovodů
Zkouška
odborné
způ sobilosti
v elektrotechnice
podle
vyhl.50/78

Strojní mechanik
mechanik strojů
a zařízení
monté r vý tahů

stavebníelektrikář

Zámeč ník
Elektrikář

elektromonté r
Základní vzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku

