„Škola, kam má smysl chodit“
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Kód oboru: 26-51-H/01

Proﬁl absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář
na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář slaboproudých i silnoproudých zařízení, elektromechanik, servisní mechanik elektrických zařízení, důlní
elektrikář nebo montér elektrorozvodných sítí.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
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odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
v platném znění
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získání dalších certiﬁkátů

Proﬁl absolventa
Absolvent získá znalosti jak z oblasti elektrotechniky, tak si osvojí
praktické dovednosti potřebné pro výkon budoucí profese. Jedná se
o vysoce kvaliﬁkované pracovníky připravované k výkonu povolání
elektrikáře pro komplexní práce spojené se zapojováním, montáží,
oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou
konkrétních elektrotechnických zařízení, kdy ovládá odbornou terminologii
a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů
při řešení praktických úkolů. Teoretické vyučování se střídá s odborným
výcvikem v pravidelných týdenních cyklech. Součástí výuky je získání
osvědčení o elektrotechnické kvaliﬁkaci § 5 vyhlášky č. 50 1978 Sb.,
v platném znění (nutno složit příslušnou zkoušku).

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních
pozicích, jako např. provozní elektrikář slaboproudých i silnoproudých
zařízení, elektromechanik, servisní mechanik elektrických zařízení.
Následně pak jako opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář
slabo a silnoproudých zařízení nebo jako elektrikář či provozní elektrikář
v energetice, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, mimo jiné také
stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy a všude tam,
kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Firmy, kde lze nalézt uplatnění
název

adresa, web

Sokolovská uhelná,
p.n., a.s.

Sokolov, Staré náměstí 69
www.suas.cz

ELROZ a.s.

Plesná, Průmyslová 278
www.elroz.cz

Důlní strojírenská
společnost, spol. s r.o.

Svatava, Pohraniční stráže 436
www.dss-svatava.cz

SOKOLOVSKÁ ELEKTRO
FIRMA, spol. s r.o.

Sokolov, Rolnická 656
www.sefsokolov.cz

