
Kurz "Profesní kvalifikace - Elektrikář" 
 

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřen „Kurz Profesní kvalifikace - Elektrikář“. 
Uchazeči jsou přijímáni dle termínu doručení přihlášky.  
 

Kurz profesní kvalifikace vychází ze Zákona č. 179/2006 Sb. a umožňuje 
získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných 
dovedností a  znalostí. Níže nabízené profesní kvalifikace jsou částí kvalifikace 
úplné. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy 
zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční 
list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec 
ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Získané profesní kvalifikace 
přispívají k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce. 
  

Nabízíme získání osvědčení pro profesní kvalifikace po úspěšném složení 
zkoušky: 

Montér elektrických instalací (26-017-H) 
Montér elektrických sítí (26-018-H) 
Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) 
Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) 
Montér hromosvodů (26-021-H) 
 

Studium každé profesní kvalifikace je zahájeno úvodními informacemi 
týkajících se okruhů požadovaných vědomostí, doporučené studijní literatury a 
požadavků na přezkoušení. Úvodní informace jsou součástí zkoušky. Každá zkouška 
je zpoplatněna. Uchazeč musí vyplnit Přihlášku na kurz profesních kvalifikací a 
Přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace. 

 
 

Závěrečná zkouška vedoucí k získání výučního listu oboru Elektrikář – 
silnoproud (26-51-H/02). 

Na základě úspěšného absolvování všech výše uvedených zkoušek 
profesních kvalifikací má absolvent možnost se přihlásit k vykonání závěrečné 
zkoušky oboru Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) a získat tak výuční list. Našim 
absolventům dále nabízíme možnost po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 
skládat zkoušku z Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zkouška je 
zpoplatněna – výši určuje Rada Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu. 
 
  
Vstupní předpoklady pro získání kvalifikace: 

- Přihláška na kurz profesních kvalifikací 
- Přihláška ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace 
- Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením 
 
 
Místo:  

- dílny odborného výcviku SOU elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56  
 
 



 
Další informace: 
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 
Vejprnická 56 
Bohumír Sobotka 
zást. ředitele pro OV 
tel: 377308417 
GSM: 737525775 
e-mail: sobotka@staff.souepl.cz 
 
  
  


