ELEKTRICKÉ ROZVODY,
ELEKTROTECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ, TELEKOMUNIKACE
Přitahuje vá s technika a zejména elektrotechnika?
Baví vá s sestavovat vě ci podle ná vodů?
Baví vá s přichá zet na kloub problémům 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 zruč nost a šikovnost?
Když ně co rozeberete, pamatujete si jak to bylo původně 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
ELEKTRICKÉ ROZVODY, ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘ ÍZENÍ
Lá kala by vá s prá ce zaměřená na
elektrické kabelové rozvody a na
stroje s elektrický m pohonem

Přitahujívá s modernípřístroje a
zařízenízalož ené předevš ím
elektronické m principu?

Pro vás by se mohla hodit ně které
z následujících uplatně ní:

Pro vás by se mohla hodit ně které
z následujících uplatně ní:

- elektriká ř provozní- elektromonté r - monté r elektrorozvodných sítí- stavebníelektriká ř -

- mechanik elektronických zaří
zení- mechanik telekomunikací- autoelektriká ř - topená ř - hodiná ř - technik výpoč etnítechniky -

Chcete-li studovat ne střední odborné
škole nebo na vysoké škole:
- elektrotechnik - diplomovaný elektrotechnik - elektroinž enýr technik výpoč .techniky - hardware - technik telekomunikací- diplomovaný technik telekomunikací- inž enýr telekomunikací-

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Typovépozice

Typovépozice

(hlavně absolventi SOŠ, VOŠ, VŠ)

(hlavně absolventi SOU)

(předevší
m vý voj, zkušebnictví
,
projektování
, ří
zenímontáž ní
ch a
servisní
ch prací
, také prodej a
předvádění
)

Př edmět práce

Elektrické rozvody,
bleskosvody, anté ny

(předevší
m montáž e, kontrola,
opravy, seřizovánía revize)

monté r
elektrorozvodný ch sítí
stavební elektrikář

Elektromotory,
transformátory, elektrické
stroje (čerpadla, kompresory,
mixé ry, vysavače, vý tahy aj.)

elektrikář provozní

elektrotechnik

Elektrická zaří
zení
kolejový ch vozidel

elektrikář provozní
pro kolejová vozidla

diplomovaný
elektrotechnik

Autoelektrika,
autoelektronika

autoelektrikář

elektroinžený r

Televizory, magnetofony, CD
přehrávače, video technika,
kopí
rky, elektronické
bezpečnostnísysté my, měřicí
elektronické pří
stroje,
hodinky a časoměrná
zaří
zení
, zdravotnické
pří
stroje apod.

mechanik
elektronický ch zařízení

Elektrická vytápění
,
klimatizačnísysté my

topenář

Ří
dicísysté my vý robní
ch
soustav, automatizačnía
regulačnítechnika

mechanik
elektronický ch zařízení
pro mě ř.a regul.techniku

technik vý poč etní
techniky - hardware

elektromonté r

Počí
tače a jejich pří
slušenství
technik telekomunikací
diplomovaný
technik telekomunikací

Spojovacía telekomunikační
technika

mechanik telekomunikací

inžený r telekomunikací

Telekomunikačnísí
tě

mechanik
telekomunikač ních sítí

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

Seř izování

Odhalování
př íč in
poruch

Provádění
oprav a
údržby

Měř ení,
zkoušení ,
testování

Montování

Provádění
revizí

elektrikář provozní
elektrikář stavební
elektromonté r
monté r elektrorozvodný ch sítí
mechanik elektronický ch zařízení
mechanik telekomunikací
mechanik telekomunikač ních sítí
autoelektrikář
hodinář
topenář
elektrotechnik
diplomovaný elektrotechnik
technik vý poč etní techniky - hardware
diplomovaný technik vý poč etní techniky - hardware
technik telekomunikací
diplomovaný technik telekomunikací

Ř ízení,
organizování

Provádění revizí

Měř ení, zkoušení,
testování

diplomovaný elektrotechnik
diplomovaný technik telekomunikací
elektroinžený r
inžený r telekomunikací

Navrhování,
konstruování,
projektování

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Zkouška odborné
způsobilosti v elektrotechnice podle
vyhl.50/78

Obory vzdělání

Jsou tu nejběž nějšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, ž e jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů.

elektroinžený r
inžený r telekomunikací

Elektrotechnické obory VŠ

vysoká
škola

Elektrotechnika
elektrotechnik

Silnoproudá elektrotechnika

dipl. elektrotechnik

maturita,
vyššíškola

Elektronika
technik telekomunikací
dipl.technik telekomun.

Automatizace
Telekomunikace
Aplikovaná elektronika

technik vý p.tech.- hardware
dipl.technik vý p.techniky

Vý početnítechnika
vyučení

Vý početnítechnika a informačnítechnologie
elektrikář stavební
elektrikář provozní
elektromontér
monté r elektrorozv. sítí

Elektriká ř, elektrotechnické prá ce
Elektromonté r
Monté r elektrorozvodný ch sítí

mechanik telekomunikací

Mechanik telekomunikačnítechniky

mechanik telekomun.sítí

Mechanik telekomunikačních sítí
Mechanik elektrotechnický ch zařízení

mechanik
elektronický ch zařízení
(pro různé typové pozice)

Mechanik elektronický ch zařízení
Mechanik automatizačnítechniky
Mechanik zabezpečovacítechniky

autoelektrikář
hodinář

Autoelektriká ř
Hodiná ř, hodiná řské prá ce
Zá kladnívzdělá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Jestliž e pro vý kon určité ho povolánístačíurčitý stupeň vzdělání(např. základnívzdělání
, vyučeníapod.), nejsou uváděny obory
vyšší
ho stupně, i když jejich absolvovánísamozřejmě nenína škodu.

