STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8
PRŮBĚŽNĚ REALIZUJE
REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM - PROFESNÍ KVALIFIKACE
MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE 36-003-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 Montér vnitřního rozvodu vody a
kanalizace 36-003-H. Lektoři a odborníci s dlouholetou praxí v dalším vzdělávání připravují
řadu let odborné rekvalifikační programy zaměřené na rozvoj odborných dovedností
instalatéra – montéra vnitřního rozvodu vody a kanalizace.

Cílovou skupinu tvoří:
Pracovníci firem a OSVČ zabývající se montážemi nových či opravou starších rozvodů vody
a kanalizace. Cílovou skupinu též tvoří lektoři dalšího vzdělávání pracovníků v
instalatérských a jim příbuzných firmách, které provozují vodovodní nebo kanalizační
rozvody. Dalšími uchazeči o tento rekvalifikační program jsou zájemci o získání profesní
kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H podle Národní soustavy
kvalifikací.
Cíle rekvalifikačního programu:
Zvýšit kvalitu práce v odborných činnostech.

Obsah rekvalifikačního programu:























Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vodovodních a kanalizačních
rozvodů, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení
Měření rozměrů
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
Provádění zkoušek vodovodních
rozvodů
Provádění zkoušek kanalizačních rozvodů
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním
Provádění prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Montáž vodovodních rozvodů
Montáž kanalizačních rozvodů
Montáž zařizovacích předmětů a armatur
Montáž technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace
Údržba a opravy vodovodních rozvodů
Údržba a opravy kanalizačních rozvodů
Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích
Nakládání s materiály a odpady
Bezpečnost při práci a ochranné pomůcky
Obchodní a podnikatelská činnost
Práce s počítačem pro instalatéry

Absolvent získává:
Osvědčení o osvojení potřebných kompetencí a má následně možnost složit zkoušku z
profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-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

