STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8
PRŮBĚŽNĚ REALIZUJE
REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM - PROFESNÍ KVALIFIKACE
ZEDNÍK 36-020-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 Zedník 36-020-H. Lektoři a
odborníci s dlouholetou praxí v dalším vzdělávání připravují řadu let odborné rekvalifikační
programy zaměřené na rozvoj odborných dovedností a pracovních postupů při provádění
zednických prací na pozemních stavbách.

Cílovou skupinu tvoří:
Pracovníci stavebních firem a OSVČ zabývající se stavební činností a zednickými pracemi
na pozemních stavbách. 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 Zedník 36-020-H podle Národní soustavy kvalifikací.
Cíle rekvalifikačního programu:
Zvýšit kvalitu práce v odborných činnostech.

Obsah rekvalifikačního programu:




















Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních
materiálů nebo projektanty
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami,
výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček
a komínů
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu
omítek
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně
osazování a zazdívání zárubní
Provádění svislých konstrukcí z betonu
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí
vyráběných na stavbě
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
Zdění komínů jednovrstvých
Stavění komínů vícevrstvých
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce

Absolvent získává:
Osvědčení o osvojení potřebných kompetencí a má následně možnost složit zkoušku z
profesní kvalifikace Zedník 36-020-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

