
 

  STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 

PRŮBĚŽNĚ REALIZUJE 

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM - PROFESNÍ KVALIFIKACE 

TESAŘ 36-051-H 

Střední škola technická Přerov se sídlem v Přerově realizuje nejen výuku a přípravu žáků 
v denním studiu, ale zároveň provádí v individuálních a skupinových rekvalifikačních 
programech teoretickou a praktickou přípravu absolventů, kteří se připravují k vykonání 
zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., profesní kvalifikace Tesař 36-051-H.  Lektoři a 
odborníci s dlouholetou praxí v dalším vzdělávání připravují řadu let odborné rekvalifikační 
programy zaměřené na rozvoj odborných dovedností a pracovních postupů pro zhotovování, 
montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí.  

 

        

     

Cílovou skupinu tvoří: 

Pracovníci stavebních firem a OSVČ  zabývající se zhotovováním, montážemi, demontážemi 
a opravami tesařských konstrukcí. Cílovou skupinu též tvoří lektoři dalšího vzdělávání 
pracovníků ve stavebních a jim příbuzných firmách. Dalšími uchazeči o tento rekvalifikační 
program  jsou zájemci o získání profesní kvalifikace Tesař 36-051-H podle Národní soustavy 
kvalifikací. 

Cíle rekvalifikačního programu: 

Zvýšit kvalitu  práce v odborných činnostech. 

 



 

 

Obsah rekvalifikačního programu: 

 Orientace  ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů 
tesařských výkresů 

 Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu 
tesařských konstrukcí 

 Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských 
konstrukcí 

 Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 
 Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských 

konstrukcí                                                                                                                  
 Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí 
 Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky 
 Výpočet spotřeby materiálu 
 Ruční opracování dřevěných materiálů 
 Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 
 Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími 

prostředky 
 Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním 
 Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů 
 Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a 

obkladů 
 Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a 

železobetonových konstrukcí 
 Výroba tesařsky vázaných panelů budov 
 Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov 
 Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva 
 Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým 

škůdcům 
 Strojní obrábění dřevěných materiálů 
 Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení 
 Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma 
 Doprava materiálu a uložení na místě zpracování 
 Zhotovování bednění a laťování střech 

Absolvent získává: 

Osvědčení o osvojení potřebných kompetencí a má následně možnost složit zkoušku z 
profesní kvalifikace Tesař 36-051-H. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na 
přestávky a na přípravu) je 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 

Podmínka pro přijetí ke studiu: 

Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením. 

Místo konání rekvalifikačního programu: 

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov 

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Novotný, tel.: 775707823, e-mail: novotny@kourilkova8.cz 


