ELEKTRÁ RNA
Př itahuje vá s elektř ina?
Má te kladný vztah k technickým zař ízením?
Těšilo by vá s starat se o to, aby do domá cností, tová ren i obchodů
byla v poř á dku zajištěná dodá vka elektř iny,
jakožto nejdů ležitějšího druhu energie, bez níž by se „zastavil svět“?
Dovedete si sebe př edstavit,
jak neustá le obsluhujete a kontrolujete složité stroje a zař ízení
vyžadující maximá lní soustř eděnost, uká zněnost a zodpovědnost?
Jste ochotní pracovat na směny?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast ELEKTRÁ RNA.

Chtě li byste pracovat na pozicích
vyžadujících maturitu nebo vyš š í
odbornou š kolu?

Chtě li byste pracovat na pozicích
vyžadujících vysokoš kolské
vzdě lání?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li
ANO, mohlo by se pro vás hodit uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li
ANO, mohlo by se pro vás hodit ně která
z následujících uplatně ní:
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Anebo byste se chtě li radě ji vyuč it?

elektrikář provozní

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
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Jaký je hlavní charakter č innosti?
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Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Další nutnékursy

Obory vzdělání

Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů .
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Elektrotechnické obory
Zamě řenína elektroenergetiku
nebo automatizač nítechniku
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Strojníobory
Zamě řenína energetiku nebo
automatizač nítechniku
Obory matematicko-fyzikální
Zamě řenína jadernou fyziku
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Obory chemické
Zamě řenína jadernou chemii
Silnoproudá elektrotechnika
Automatizace
Elektrotechnika
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Strojírenství
Automatizace ve strojírenství
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Elektrikář
Mechanik automatizač nítechniky

vyučení
V některý ch pracovních pozicích je
vyžadováno, u elektrikáře musíbý t vždy

