
Název  školy:

Adresa  školy:

Název  ŠVP:

Kód  a název  obor:

Platnost  ŠVP:

1. Profil  absolventa

Střední  odborná  škola  elektrotechnická,

Centrum  odborné  přípravy,

Hluboká  nad  Vltavou

Zvolenovská  537,  373  41 Hluboká  nad  Vltavou

Elektromechanik

26-52-H/01  Elektromechanik  pro  zařízení  a přístroje

Od  1. 9. 2021  počínaje  l.  ročníkem

Délka  a forma  vzdělávání:  Pro  denní  studium  je  délka  studia  3 roky

Dosažený  stupeň  vzdělání:  Střední  odborné  vzdělání  s výučním  listem

1.I  Uplatnění  absolventa

Typické  pracovní  činnosti,  pozice  či povolání

Absolvent  nalezne  v praxi  uplatnění  jako:

technicko  - hospodářský  pracovník

kontrolor  jakosti

elektrotechnik  mistr

revizní  technik

dělnická  činnost  na  rozvodech  elektrické  energie

vedoucí  provozovny

samostatné  podnikání  v oblasti  montáže,  údržby  a opravách  elektrických  zařízení

provozní  elektrikář  slaboproudých  zařízení

provozní  elektrikář  v energetice

elektromontér

elektromeehanik

mechanik  měřících,  regulačních  a automatizačních  zařízení  a zabezpečovací  techniky

Předpokládané  výsledky  vzdělávání

V  oblasti  výkonu  profese

Absolvent  školního  oboru  vzdělávání  Elektromechanik  je připraven  pro  výkon  středních

technickohospodářských  funkcí  zejména  v oblasti  elektrotechniky  a v dalších  příbuzných

oborech.  Může  se uplatnit  především  v pracovních  funkcích  zabezpečujících  kvalifikované

servisní  práce  na elektrotechnických  zařízeních  a přístrojích.  Absolvent  uvedeného  oboru  je

středoškolsky  vzdělaný  odborník  se vzděláním  všeobecným  iodborným.  Absolvent  je
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připraven  k výkonu  dělnických  činností  v oblasti  servisní  péče  v technických  službách,

v oblasti  prací  na  rozvodech  elektrické  energie  v obytných  a průmyslových  objektech,  montáži,

údržbě  aopravách  elektrických  zařízení  souvisejících  spovoláním  provozní  elektrikář,

elektromechanik,  elektromontér,  mechanik  měřicích  a regulačních  přístrojů.  Příprava  v oboru

je  vedenatak,  aby  absolventpo  úspěšném  vykonání  závěrečné  zkouškybyl  připraveninstalovat,

uvádět  do provozu,  opravovat,  udržovat  a kontrolovat  elektrické  spotřebiče,  rozvody  elektrické

energie  a zařízení,  která  využívají  ke své činnosti  elektrickou  energii,  ve velkém  rozsahu

pracovních  pozic.  Pomocí  měřících  nebo  testovacích  přístrojů  atechnické  dokumentace

kpříslušnému  elektrotechnickému  zařízení  dovede  identifikovat  technické  problémy  při

závadách,  zvažovat  možnosti  jejich  řešení  a realizovat  opravu  optimálním  způsobem  pro  daný

případ.

Po zvýšení  kvalifikace  praxí  může  zastávat  funkce  technickohospodářských  pracovníků,

revizního  technika,  vedoucího  provozovny,  apod.,  dále  se může  uplatnit  v samostatném

podnikání  v oblasti  montáže,  údržby  a oprav  elektrických  zařízení.

Pro samostatnou  činnost  v oblasti  rozvodu  elektrické  energie,  montáže,  údržby  a oprav

elektrických  zařízení  je nutné  následně  úspěšně  vykonat  zkoušky  dle právních  předpisů

(vyhlášky  č. 50/1978  Sb.)  pro  získání  příslušné  odborné  způsobilosti  v elektrotechnice.

Absolvent  získal  široký  odborný  profil,  je  dostatečně  adaptabilní  i v příbuzných  oborech,

logicky  myslící,  schopný  aplikovat  získané  vědomosti,  dovednosti  a návyky  při řešení

konkrétních  problémů,  je  schopen  samostatné  práce  i práce  v týmu.

Absolvent  má  vytvořeny  základní  předpokladypro  uplatnění  v živnostenském  podnikání  jak

z hlediska  profesních  dovedností,  tak  z hlediska  chápání  potřeby  aktivního  přístupu  k nalézání

profesního  uplatnění  i nutnosti  posouzení  zdravého  rizika  při  prosazování  svých  záměrů.

Absolvent  je  připraven  pracovat  samostatně  i v týmu,  soustavně  se sebevzdělávat  a sledovat

trendy  a vývoj  ve svém  oboru  a oborech  příbuzných.  Dále  si během  studia  osvojil  dovednosti

používat  vědecky  fundované  metody  práce  na odpovídající  odborné  úrovni  a cílevědomé,

rozvážné  a rozhodné  jednání  v  souladu  s právními  normami  společnosti  azásadami

demokracie.

Absolvent  je veden  k vytváření  objektivních  názorů  na realitu  v souvislostech  místních,

národních,  celosvětových  a k odpovědnosti  za své názory  a činy.  K  tomu  napomáhá  výuka

jazyků,  dějin,  základů  přírodních  a společenských  věd.  Neodmyslitelnou  součástí  je  péče  nejen

o psychickou,  ale  také  o fyzickou  kondici  a zdravý  životní  styl.
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Absolvent  je veden  tak, aby  se uměl  efektivně  učit  a reálně  si uvědomoval  potřeby  a cíle

svého  dalšího  celoživotního  vzdělávání.  Je mu umožněno,  aby si osvojil  nejen  potřebné

znalosti,  ale i schopnost  spolupráce  v týmu  a našel  si své místo  v kolektivu.  Na  druhé  straně  je

podporována  jeho  individualita  a umožněno  sebepochopení,  sebehodnocení  a seberealizace

Důraz  na znalost  moderních  techologií  pomáhá  rozvíjet  osobnost  absolventa  a posiluje  jeho

studijní  aktivitu.  To mu  dále  umožňuje,  aby  od základních  znalostí  postupně  dokázal  dojít

k samostatným  závěrům,  od  jednotlivostí  k celku,  aby  se naučili  samostatně  rozhodovat  a učit.

Absolvent  je  veden  tak,  aby  dokázal  reálně  zhodnotit  svůj  osobní  úspěeh,  ale i svůj  podíl  na

výsledcích  při  práci  týmu.

Absolvent  by měl  umět  aplikovat  základní  matematické  postupy  při řešení  praktických

úkolů,  využívat  různé  formy  grafického  znázornění,  používat  a správně  převádět  jednotky.

Absolvent  je  technicky  vzdělaný  žák,  který  ovládá  počítač  na uživatelské  úrovni.

Výuka  cizích  jazyků  rozvíjí  a rozšiřuje  komunikativní  schopnosti  absolventa  - schopnost

účastnit  se diskuse,  formulovat  vlastní  názor,  adekvátně  reagovat  na názory  druhých.  Znalost

cizího  jazyka  mu  umožňuje  aktivně  se zapojit  do života  v multikulturní  společnosti.  Absolvent

je dále veden  k tomu,  aby se uměl  uplatnit  při  práci  s plány,  výrobou,  montáží,  údržbou,

testováním,  opravami  a s obsluhou  elektrotechnických  zařízení  a strojů,  přístrojů  a rozvodných

sítí z oblasti  elektroniky,  automatizace,  regulační  a měřící  techniky,  spotřební  elektroniky,

výpočetní  techniky  a elektronických  sítí.  Absolvent  je  veden  tak,  aby  byl  připraven  dobře  nejen

teoreticky,  ale projevil  i manuální  zručnost.  Jeho uplatnění  je v širokém  rozsahu  pracovních

pozic  tak,  abyměl  vytvořen  pozitivní  vztah  k povolání  a k práci,  uvědomoval  si rizika  a dopady

nezaměstnanosti  pro jedince,  rodinu  aspolečnost  a byl schopen  získat  aktuální  přehled

o možnostech  uplatnění  na trhu  práce  v daném  oboru  a povolání.

V  oblasti  dalšího  vzdělávání

Absolvent  byl  vzdělán  tak, aby získal  vědomosti,  dovednosti  a návyky  potřebné  pro

celoživotní  vzdělávání  a uplatnění  se na trhu  práce.

Absolvent  tohoto  studia  může  dalším  studiem  dosáhnout  i úplného  středního  odborného

vzdělání.
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