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Zkrácené studium pro získání středního vzdělání  
s výučním listem nebo s maturitní zkouškou 

 
 
Studium probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 84 a § 85. 
 
Určeno pro uchazeče, kteří jiţ získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří 
získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 
 
 

Nabídkou zkráceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných škol a gymnázií, kteří 
nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti strojírenství, stavebnictví  
či elektrotechniky, případně se rekvalifikovat - pokud nenašli ve svém oboru uplatnění na současném trhu 
práce. 
 
Ţáci ve věku 18 aţ 25 let obvykle studují v denním reţimu zkráceného studia.  
 
Dospělým zájemcům se v rámci celoţivotního vzdělávání nabízí studium v jiných formách vzdělávání neţ 
je denní reţim (dálková, distanční, večerní, kombinovaná forma), které nebrání vykonávat současně své 
povolání. 

 
 
Zkrácené studium pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 - výuka teorie a praxe 
 
Zahájení výuky zkráceného studia: září 2014 
 
Organizace výuky:  
 Zkrácené studium trvá 1 aţ 2 roky (maturitní obory) v denní nebo dálkové formě vzdělávání; délku 
 stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání, který obsahuje pouze výuku 
 odborných předmětů a realizaci odborného výcviku.  
  
 Při zakončení maturitní zkouškou uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity (dle § 81 
 Školského zákona ţák nekoná společnou část maturitní zkoušky). Při ukončení závěrečnou 
 zkouškou s výučním listem vykonává uchazeč pouze část z odborných předmětů. 
 
Studium je zdarma, uchazeč je ţákem Střední školy technické, Zelený pruh 1294, Praha 4.  
 
Přihlášku ke zkrácenému studiu je nutné škole doručit nejpozději do 15. března, pokud se jedná o denní 
formu vzdělávání, a do 20. března, pokud se jedná o jiné neţ denní formy vzdělávání. Tiskopis přihlášky 
naleznete na webových stránkách školy (ke staţení).   
 
 Jak se přihlásit ke zkrácenému studiu a získat další výuční list či maturitu v jiném oboru? 
 

1/ osobně (nebo poštou s ověřením kopií přiloţených dokumentů) odevzdat vyplněnou přihlášku 

ke studiu na sekretariátu školy (9. patro věţového domu, telefon: 244007008, e-mail: 

studium@zelenypruh.cz). Součástí přihlášky je doklad o získaném středním vzdělání s výučním 
listem nebo maturity – výuční list a závěrečné vysvědčení či maturitní vysvědčení.  

 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu nevyţadujeme.  
  
 2/ Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových     
                 stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí. 
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Skupina nabízených studijních oborů zkráceného studia na Střední škole technické, Zelený pruh – 
aktuální nabídka oborů pro daný školní rok je podle moţností školy a zájmu uchazečů - vţdy 
předem zveřejněno v nabídce zkráceného studia na webových stránkách školy:   
 

 Vybíráme ze studijních oborů s výučním listem:  
 

 Autoelektrikář  
 Automechanik 
 Elektrikář - silnoproud  
 Instalatér  
            Kameník 
 Malíř a lakýrník  
 Montér suchých staveb  
 Tesař   
 Truhlář  

 Strojní mechanik 
   Strojník 
   Zedník 

 

 Studijní obory maturitní:  
 

 Mechanik instalatérských a elektrických zařízení  
   
 
 
Informace a případné dotazy:  Oddělení vzdělávání dospělých při SŠt Zelený pruh 
    telefon: 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
    nebo na sekretariátu SŠt Zelený pruh, telefon: 244007007, 
    e-mail: studium@zelenypruh.cz 
 
 
 
 

POSÍLÍME VAŠI POZICI NA TRHU PRÁCE  
ROZŠÍŘENÍM ZÍSKANÉHO STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ V DALŠÍM OBORU! 

 
 

ŠANCE PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY SŠ a G VE VĚKU 18-25 LET, KTEŘÍ NEMOU 
VE SVÉM OBORU NAJÍT UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - ZPŮSOB JAK NEBÝT 

NEZAMĚSTNANÝ A DALŠÍM STUDIEM SI ROZŠÍŘIT SVÉ MOŢNOSTI UPLATNĚNÍ. 
 

SNADNÁ REKVALIFIKACE PŘI ZAMĚSTNÁNÍ A ZDARMA! 
 

PRO ZÁJEMCE O VYHLÁŠKU č.50/1978 BEZ ELEKTROTECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ 
NABÍZÍME ZKRÁCENÝM STUDIEM ZÍSKAT VÝUČNÍ LIST V OBORU ELEKTRIKÁŘ 

SILNOPROUD A TÍM ZÍSKAT PŘEDPOKLADY   
PRO OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ VYHLÁŠKY č.50/1978. 
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Testování ECDL 

v akreditovaném testovacím středisku,  
přípravné počítačové kurzy 

 
 
Školicí středisko ECDL: Střední škola technická, Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 (bezbariérový přístup) 
Rozsah akreditace testovacího střediska: M2, M3, M4, M6, M7 
  
Kontakty: Manaţer ECDL testování PaedDr. Ivana Nechvátalová,  
     telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

ZÍSKEJTE CELOSVĚTOVĚ ROZŠÍŘENÝ A UZNÁVANÝ CERTIFIKÁT STVRZUJÍCÍ VAŠE POČÍTAČOVÉ 
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI!  
 

Jako budoucí drţitel Certifikátu ECDL Core, volně přeloţeno jako „evropský  řidičák na počítač―, získáte jasnou 
výhodu na trhu práce i větší šanci na úspěšné získání dobré pracovní pozice. 
 
Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosaţení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci  
s počítačem. 

 
 
Zájemci o ECDL testování:  
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 nabízí moţnost přihlásit se na ECDL testování, které 
probíhá v akreditované počítačové učebně v budově školy.  
 
Nabídka je určena všem ţákům, studentům, čerstvým absolventům SŠ, Gymnázií a VŠ, dále pracovníkům 
ve školství, zaměstnancům, firmám a lidem hledající práci. 
 
Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými 
modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti pouţití ICT, které se  
v rámci programu ECDL Core liší svojí obtíţností. Pomůţeme Vám i s přípravou na úspěšné absolvování 
testů ECDL v námi nabízených počítačových kurzech. 
 
 

Postup pro uchazeče na testování ECDL: 
 
 Kontaktujte Středisko ECDL na SŠt Zelený pruh a přihlaste se na určený termín ECDL testování. 
 Datum uzávěrky přihlášení k testování je vţdy k 10. dni v daném měsíci. Poradíme Vám  
 s výběrem testovaných modulů podle Vašeho zaměření a zájmu. 
   
 Pomůţeme Vám i s přípravou na úspěšné absolvování testů ECDL v námi nabízených přípravných 
 počítačových kurzech na SŠt, Zelený pruh 1294, Praha 4 (kurz vybraného 1 modulu, kurz 
 souboru modulů, konzultace, individuální řešení výuky). Náplň kurzu je přesně definována v ECDL 
 Sylabu příslušeného modulu.  
   
 ECDL testování probíhá formou praktických testů, kdy uchazeč plní praktické úkoly ve zvoleném 
 programovém prostředí. Testování všech modulů proběhne v jeden den, kaţdý modul se testuje 
 zvlášť. Po úspěšném sloţení 4 modulů získává uchazeč  mezinárodně uznávaný Certifikát 
 ECDL  Start, po úspěšném sloţení sedmi modulů získává  uchazeč mezinárodně uznávaný 
 Certifikát ECDL.  
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ZÁKLADNÍ MODULY ECDL 

 
Program ECDL Core:  
pokrývá základní, resp. běţně očekávané uţivatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je určen široké 
veřejnosti a vede k získání některého z níţe uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů:  
 
1/ Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace - 
drţitel je digitálně gramotný: povinné moduly M2, M3, M7 + jeden volitelný modul ECDL Core.  
ECDL Certifikát vydá Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) tomu uchazeči, který úspěšně 
sloţil testy ze čtyř uvedených modulů, jak je registrováno v ECDL Indexu.   
 
2/ Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace - drţitel je 
plně digitálně kvalifikovaný: povinné moduly: M2, M3, M7 + čtyři další volitelné moduly ECDL Core.   
Certifikát ECDL vydá Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) tomu uchazeči, který úspěšně 
sloţil testy ze sedmi uvedených modulů, jak je registrováno v ECDL Indexu.   
 
 

Přehled modulů: 

Modul M2   - povinný modul pro digitální gramotnost - Základy práce s počítačem a správa souborů 
Modul M3   - povinný modul pro digitální gramotnost - Zpracování textu 
Modul M4   - Práce s tabulkami 
Modul M5   - Pouţití databází 
Modul M6   - Prezentace 
Modul M7   - povinný modul pro digitální gramotnost - Základy práce s internetem a komunikace 
Modul M9   - Úpravy digitálních obrázků 
Modul M10 - Tvorba webových stránek 
Modul M12 - Bezpečné pouţívání informačních technologií 
Modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií 
Modul DF2 - Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 
Modul DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií 

 
 
 

   TESTOVÁNÍ ECDL - nabízené produkty: 

  
Získejte celosvětově rozšířený a uznávaný certifikát stvrzující Vaše počítačové znalosti a dovednosti  
v našem akreditovaném testovacím středisku ECDL. 
 
Termíny testování ECDL: 

 

- termíny testování jsou stanoveny dle zájmu uchazečů, testování se koná pouze při minimální účasti 4    
  uchazečů, vţdy 1x měsíčně,  
- datum uzávěrky přihlášení k testování je vţdy k 10. dni v daném měsíci, 
- vyhlášení termínu je nejpozději 14 dní před jeho konáním na webových stránkách školy, 
- uchazeč se přihlásí na e-mailu: inechvatalova@zelenypruh.cz,  
- uchazeč uvede následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, poţadované  
  moduly k testování,  
- potvrzení o přihlášení bude uchazeči zasláno e-mailem a to nejpozději 2 pracovní dny před  
  konáním testování s příslušnými informacemi, 
- před zahájením testování ECDL uchazeč předloţí: doklad totoţnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)    
  a ECDL index  
- úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení testování ECDL  
- bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol 000777 
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Název produktu - testování      Ceny (včetně DPH 21%) 
  
ECDL Start - ECDL index + čtyři testy + vydání Certifikátu ECDL Start  2090 Kč 
  
ECDL Start pro školství a zdravotně postiţené        1690 Kč 
Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. 

  
ECDL "mini" - ECDL index + jeden test z vybraného modulu      955 Kč 
 
ECDL "mini" - ECDL index + jeden test z vybraného modulu pro školství 
              a zdravotně postiţené         855 Kč 
Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. 
 
 
 
Poznámky: 

 

ECDL index Core je nezbytný doklad pro uchazeče o ECDL testování v ceně 605 Kč včetně DPH (21%). Do tohoto dokladu 
zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Start  
a Certifikátu ECDL. Platnost indexu je 3 roky od data prvního pouţití. 
 
Test z jednoho modulu           350 Kč včetně DPH (21%) 
Test z jednoho modulu pro školství a zdravotně postiţené     250 Kč včetně DPH (21%) 
 
Vydání Certifikátu ECDL (včetně plastové karty)      126 Kč včetně DPH (21%) 
 
Vydání Certifikátu ECDL Start          85 Kč včetně DPH (21%) 

 
 
 
  
 

   PŘÍPRAVNÉ POČÍTAČOVÉ KURZY před ECDL testováním: 
 
Pomůţeme Vám i s přípravou na úspěšné absolvování testů ECDL v námi nabízených přípravných 
Pomůţeme Vám i s přípravou na úspěšné absolvování testů ECDL v námi nabízených přípravných 
počítačových kurzech na SŠt, Zelený pruh 1294, Praha 4 (kurz vybraného 1 modulu, kurz souboru modulů 
konzultace, individuální řešení výuky). Náplň kurzu je přesně definována v ECDL Sylabu příslušeného 
modulu. 

Termíny počítačových kurzů:  

- stanoveny dle zájmu uchazečů 1x v měsíci s časovou dotací 6 nebo 8 výukových hodin (1 denní) - 12   
  výukových hodin (2 denní pro pokročilé) - 24 výukových hodin (3 denní pro začátečníky) 
- datum uzávěrky přihlášení do kurzů je vţdy k 25. dni v daném měsíci, 
- vyhlášení termínu kurzu je nejpozději 14 dní před jeho konáním na webových stránkách školy, 
- uchazeč se přihlásí na e-mailu: inechvatalova@zelenypruh.cz, 
- uchazeč uvede následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon,   
  poţadované moduly k procvičení, vybranou hodinovou dotaci, případně výběr souboru modulů 
- potvrzení o přihlášení bude uchazeči zasláno e-mailem a to nejpozději 2 pracovní dny       
  před konáním kurzu s příslušnými informacemi 
- úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu  
  bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol 000777 
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Název produktu - počítačové kurzy     Cena (včetně DPH 21%) 
vţdy při minimálním počtu 4 uchazečů  
 

1/ přípravný kurz 1 vybraného modulu - 6 vyuč. hod./1den    1452 Kč  
 
2/ přípravný kurz 1 vybraného modulu - 8 vyuč. hod./1den    1936 Kč  
 
3/ přípravný kurz souboru modulů: 
 
- úroveň pro pokročilé 
a) M2,M3,M7 + M4 (na testování - Certifikát ECDL Start) - 12 vyuč. hod./2 denní 2904 Kč  
- úroveň pro začátečníky 
b) M2,M3,M7 + M4 (na testování - Certifikát ECDL Start) - 24 vyuč. hod./3 denní 5808 Kč  
 
- úroveň pro pokročilé 
a) M2,M3,M7 + M6 (na testování - Certifikát ECDL Start) - 12 vyuč. hod./2 denní 2904 Kč  
- úroveň pro začátečníky 
b) M2,M3,M7 + M6 (na testování - Certifikát ECDL Start) - 24 vyuč. hod./3 denní 5808 Kč  
 
 
Poznámky: 

 

Ceny počítačových kurzů: při minimálním počtu 4 uchazečů .....1 osoba/ 1 výukovou hodinu/ 242 Kč včetně DPH (21%). 

 
 
 
 
Související sluţby: 
 
Sluţba          Cena (včetně DPH 21%) 

 

moţnost ubytování při vícedenním školení    300 Kč/noc/osobu 
 
oběd ve školním stravovacím zařízení                                                              75 Kč/osobu 
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Úplná profesní kvalifikace Truhlář (kód: 33-56-H/01) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) 
Povolání: Truhlář 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Josef Šnajdauf, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Úplná profesní kvalifikace oboru Truhlář 33-56-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit výučním listem, je 
podmíněna získáním osvědčení dvou následujících profesních kvalifikací: 
 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) 
     Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na ÚPLNOU profesní kvalifikaci, který je koncipován jako 
příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání dvou Osvědčení o profesní kvalifikaci: Stavební 
truhlář a Truhlář nábytkář (110 hodin výuky teorie a 190 hodin praxe).  
 
Získaný soubor dvou Osvědčení o profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Truhlář, kód 33-56-H/01 (písemná, praktická a ústní 
část). 

 
Uchazeč můţe získat i Osvědčení o profesní kvalifikaci jednotlivě, tzn. buď jen Osvědčení o profesní kvalifikaci 
Stavební truhlář či jen Osvědčení o profesní kvalifikaci Truhlář nábytkář. Plně respektujeme rozhodnutí 
uchazeče. Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat 
ţivnostenské oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
 
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 5 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u dřevozpracujících a stavebních firem   
 
Cena rekvalifikačního kurzu, souborné zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky  

a výučním listem: 23 500 Kč 
 (tzn. 15 500,- Kč za kurz, 8 000,- Kč za soubornou zkoušku před autorizovanou osobou, závěrečná 
 zkouška s výučním listem je na naší škole zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 8 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU - ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE  
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena kompletní zkoušky před autorizovanou osobou (k získání obou osvědčení): 8000 Kč - uchazeč, 
který má praxi a jiţ získané dovednosti z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou 
osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů). 
 

mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
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Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 

2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává     
    později), 

 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ po získání Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou  
                  zkoušku s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
   
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
 
Odborná způsobilost Truhlář - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací   
Název - Úroveň 
 
Dodrţování bezpečnosti práce, správné pouţívání pracovních pomůcek v nábytkářství 3 
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků 3 
Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků 3 
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování 
truhlářských výrobků 3 
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a 
rekonstrukci nábytku 3 
Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků 3 
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, 
broušení, lepení, dýhování atd.) 3 
Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, 
laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 
Montáţ a demontáţ nábytku 3 
Montáţ a osazování vestavěného nábytku 3 
Montáţ a osazování oken a dveří 3 
Montáţ a výměna kování u oken, dveří a nábytku 3 
Sestavování podlah na bázi dřeva 3 
Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů 3 
Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku 3 
Obsluha, základní údrţba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů 3 
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů 3 
Nakládání s odpadem z výroby a montáţe 3 
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce 3 
Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci 3 
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Profesní kvalifikace Stavební truhlář (kód: 33-002-H) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) 
Povolání: Truhlář 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Josef Šnajdauf, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 
zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Stavební truhlář (95 hodin výuky 
teorie a 155 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Stavební truhlář společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci Truhlář 
nábytkář umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat výuční 
list z oboru Truhlář, kód 33-56-H/01 (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u dřevozpracujících a stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 19 500 Kč 
 (tzn. 13 500,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč  
ZA PROFESNÍ ZKOUŠKU – ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE 
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 

 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává     
    později), 
3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu)  
4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 
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Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu   
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
Odborná způsobilost Stavební truhlář - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací   
 
 
Název - Úroveň 
 

Dodrţování bezpečnosti práce, správné pouţívání pracovních pomůcek v nábytkářství 3 
 
Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků3 
 
Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci 3 
 
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování 
stavebně truhlářských výrobků 3 
 
Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků 3 
 
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, 
broušení, lepení, dýhování atd.) 3 
 
Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, 
laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 
 
Montáţ a osazování vestavěného nábytku 3 
 
Montáţ a osazování oken a dveří 3 
 
Montáţ a výměna kování u oken, dveří a nábytku 3 
 
Sestavování podlah na bázi dřeva 3 
 
Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů 3 
 
Obsluha, základní údrţba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů 3 
 
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů 3 
 
Nakládání s odpadem z výroby a montáţe 3 
 
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce 3  
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Profesní kvalifikace Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) 
Povolání: Truhlář 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Josef Šnajdauf, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 
zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Truhlář nábytkář  
(80 hodin výuky teorie a 120 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Truhlář nábytkář společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci 
Stavební truhlář umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat 
výuční list z oboru Truhlář, kód 33-56-H/01 (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe. 

 
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u dřevozpracujících a stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 18 000 Kč 
 (tzn. 12 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč  
ZA PROFESNÍ ZKOUŠKU – ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE 
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 

 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává     
    později), 
3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu)  
4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 

   
 
 



 

Středisko vzdělávání dospělých 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, tel: 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                             Stránka | 14 

 

 
 
 
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen   
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu   
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 

Odborná způsobilost Truhlář nábytkář - klasifikační standard v Národní 
soustavě kvalifikací   
  
Název Úroveň 
 

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství 3 
 
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků 3 
 
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro  
hotovování truhlářských výrobků 3 
 
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro 
opravy a rekonstrukci nábytku 3 
 
Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků 3 
 
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, 
vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.) 3 
 
Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením 
tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 
 
Montáž a demontáž nábytku 3 
 
Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku 3 
 
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů 3 
 
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů 3 
 
Nakládání s odpadem z výroby a montáže 3 
 
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce 3 

 



 

Středisko vzdělávání dospělých 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, tel: 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                             Stránka | 15 

 

 
 

Úplná profesní kvalifikace Tesař (kód: 36-051-H) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Tesař 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Václav Janoušek, učitel odborného výcviku na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání osvědčení o profesní kvalifikaci (100 hodin výuky teorie a 200 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické  
k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Tesař, kód 36-64-H/01(písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

  
 
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem: 21 500 Kč 
 (tzn. 15 500,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou, závěrečná zkouška  
 s výučním listem je na naší škole zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU  - ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE  
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh   
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 

5/ po získání osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou 
zkoušku s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 

 
Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
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Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
Odborná způsobilost Tesař - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací  
 
Název - Úroveň 
 
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí 3 
 
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáţ, demontáţ a údrţbu tesařských konstrukcí 3 
 
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáţ, demontáţ a opravy tesařských konstrukcí 3 
 
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 3 
 
Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáţí tesařských konstrukcí 3 
 
Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí 3 
 
Posuzování kvality pouţívaných materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Výpočet spotřeby materiálů 3 
 
Ruční opracování dřevěných materiálů 3 
 
Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 3 
 
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky 3 
 
Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním 3 
 
Zhotovování a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů s rovinnými střešními plochami 3 
 
Zhotovování a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí, obkladů apod. 3 
 
Montáţ a demontáţ tesařských a systémových bednění betonových a ţelezobetonových konstrukcí 3 
 
Výroba tesařsky vázaných panelů budov 3 
 
Montáţ tesařsky vázaných konstrukcí budov 3 
 
Montáţ a demontáţ budov z panelů na bázi dřeva 3 
 
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům 3 
 
Strojní obrábění dřevěných materiálů 3 
 
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení 3 
 
Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma 3 
 
Doprava materiálu a uloţení na místě zpracování 2 
 
Zhotovování bednění a laťování střech 2  
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Úplná profesní kvalifikace Zedník (kód: 36-67-H/01) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Zedník 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Petr Provazník, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 

Úplná profesní kvalifikace oboru Zedník 36-67-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit výučním listem, je 
podmíněna získáním osvědčení  dvou následujících profesních kvalifikací: 
       Omítkář (kód: 36-057-H) 
       Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H) 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na ÚPLNOU profesní kvalifikaci, který je koncipován jako 
příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání obou osvědčení  o profesní kvalifikaci: Omítkář a 
Montér zdicích systémů  (70 hodin výuky teorie a 230 hodin praxe).  
 
Získané dvě osvědčení o úplné profesní kvalifikaci umoţňují uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Zedník, kód 36-020-H (písemná, praktická a ústní 
část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

  
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy ve 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem. 
 
Cena kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem: 20 500 Kč 
 (tzn. 14 500,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou, závěrečná zkouška  
  s výučním listem je na naší škole zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  

UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU  - ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z 
ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE 
LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh   
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později) 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku  
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5/ po získání Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou 
zkoušku s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 

 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme dva kurzy: konec září a únor  
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
Odborná způsobilost Zedník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací  
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 
  
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo 
projektanty 3 
 
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních 
materiálů nebo projektanty 3 
 
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů 3 
 
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 3 
 
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací 3 
 
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání 3 
 
Provádění a opravy vícevrstvých omítek 3 
 
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 3 
 
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí 2 
 
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní 3 
 
Provádění svislých konstrukcí z betonu 3 
 
Zhotovování a osazování výztuţe jednoduchých ţelezobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě 3 
 
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a ţelezobetonu 3 
 
Zdění komínů jednovrstvých 3 
 
Stavění komínů vícevrstvých 3 
 
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť 3 
 
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce 2 
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Profesní kvalifikace Omítkář (kód: 36-057-H) 
 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Zedník 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Petr Provazník, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 

   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Omítkář (40 hodin výuky teorie a 80 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Omítkář umoţňuje uchazeči společně s Osvědčením o profesní 
kvalifikaci Montér zdících systémů se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat 
výuční list z oboru Zedník, kód 36-020-H (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění, splní-li poţadovanou praxi.  

  
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 16 000 Kč 
 (tzn. 10 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI  
PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ  
PO UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 
 
 

mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
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Termíny kurzů: během školního roku otevíráme dva kurzy: v září a v únoru 
 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu   
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
Odborná způsobilost Omítkář - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací  
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 
 
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních 
materiálů nebo projektanty 3 
 
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 3 
 
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Výpočty spotřeby materiálu pro omítání 3 
 
Provádění a opravy vícevrstvých omítek 3 
 
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 3 
 
Výroba malt ze suchých směsí 2 
 
Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce 2 
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Profesní kvalifikace  
Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Zedník 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Petr Provazník, učitel paktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zdicích systémů  (50 hodin výuky teorie a 150 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zdicích systémů umoţňuje uchazeči společně s Osvědčením o 
profesní kvalifikaci Omítkář přihlásit se na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list 
z oboru Zedník, kód 36-020-H (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění, splní-li poţadovanou praxi.  

  
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy ve 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem. 
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 19 000 Kč 
 (tzn. 13 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou)  
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO 
PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 
4/ absolvovat kurz a úspěšně sloţit zkoušku  
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Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme dva kurzy: koncem září a v únoru  
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
Odborná způsobilost Montér zdicích systémů - klasifikační standard v Národní 
soustavě kvalifikací  
 
Název -  Úroveň 
 
 
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 
 
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo 
projektanty 3 
 
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů 3 
 
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací 3 
 
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění 3 
 
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí 2 
 
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní 3 
 
Provádění svislých konstrukcí z betonu 3 
 
Zhotovování a osazování výztuţe jednoduchých ţelezobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě 3 
 
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a ţelezobetonu 3 
 
Zdění komínů jednovrstvých 3 
 
Montáţ (stavba) komínů vícevrstvých 3 
 
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť 3 
 
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce 2 
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Úplná profesní kvalifikace Instalatér (kód: 36-52-H/01) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Instalatér a topenář 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: IVEX,s.r.o., Ke Stírce 730/11, 180 00 Praha 8 
Zástupce autorizované osoby: Petr Fišer, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh  
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Úplná profesní kvalifikace oboru Instalatér 36-52-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit výučním listem, je 

podmíněna získáním osvědčení  tří následujících profesních kvalifikací: 
 Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) 
     Topenář (kód: 36-004-H) 
 Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na získání ÚPLNÉ profesní kvalifikace, který je koncipován 
jako příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání tří Osvědčení o profesní kvalifikaci: Montér 
vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Topenář, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (100 hodin výuky 
teorie a 300 hodin praxe).  
 
Získaný soubor tří Osvědčení o profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Instalatér, kód: 36-52-H/01 (písemná, praktická a 
ústní část). 

 
Uchazeč můţe získat i Osvědčení o profesní kvalifikaci jednotlivě, tzn. buď jen Osvědčení o profesní kvalifikaci 
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, nebo Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení či jen Osvědčení o 
profesní kvalifikaci Topenář. Plně respektujeme rozhodnutí uchazeče. Osvědčení o profesní kvalifikaci je 
výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu, souborné zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem:  
 33 000 Kč 

 (tzn. 19 000,- Kč za kurz, 14 000,- Kč za soubornou zkoušku před autorizovanou osobou, 
 závěrečná zkouška s výučním listem na naší škole zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 14 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO 
PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena samostatné souborné zkoušky před autorizovanou osobou: 14 000 Kč -  uchazeč, který má 
praxi a jiţ získané dovednosti z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou  
a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 

mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
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Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihlášky ke zkoušce se podávají  
    později)  
3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 
4/ absolvovat kurz a úspěšně sloţit zkoušku  
5/ po získání Osvědčení o profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou  
    zkoušku s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme dva kurzy: v září a v únoru 
  
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu   
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
Odborná způsobilost Instalatér - klasifikační standard v Národní soustavě 
kvalifikací   
Název - Úroveň 
Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení 3 
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty 3 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţ vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur, 
zařizovacích předmětů a zařízení 3 
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace 3 
Provádění zkoušek vodovodních rozvodů 3 
Provádění zkoušek kanalizačních rozvodů 3 
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů 3 
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji 3 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění 3 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním 3 
Provádění a úpravy prostupů a dráţek v různých druzích stavebních konstrukcí 3 
Montáţ vodovodních rozvodů 3 
Montáţ kanalizačních rozvodů 3 
Montáţ zařizovacích předmětů a armatur 3 
Montáţ technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace 3 
Údrţba a opravy vodovodních rozvodů 3 
Údrţba a opravy kanalizačních rozvodů 3 
Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích 3 
Nakládání s materiály a odpady 2 
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav 3 
Orientace v armaturách a zařízeních 3 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţe otopných soustav a zařízení 3 
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace 3 
Provádění zkoušek otopných soustav 3  
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji 3  
Montáţ potrubí otopných soustav 3 
Instalace zařízení otopných soustav 3 
Údrţba a opravy zařízení otopných soustav 3 
Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav 3 
Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení 3  
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva 3 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţ plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových 
spotřebičů 3 
Provádění zkoušek rozvodů plynu 3 
Identifikace míst úniku plynu 3 
Sestavování a montáţ plynových rozvodů a zařízení 3 
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Profesní kvalifikace  

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace  
(kód: 36-003-H) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Instalatér 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: IVEX,s.r.o., Ke Stírce 730/11, 180 00 Praha 8 
Zástupce autorizované osoby: Petr Fišer, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 
zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a 
kanalizace (70 hodin výuky teorie a 180 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace společně s Osvědčením o 
profesní kvalifikaci Topenář a  Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 
umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru 
Instalatér, kód 36-52-H/01 (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 20 500 Kč 
 (tzn. 14 500,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO 
PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později) 

3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
4/ absolvovat kurz a úspěšně sloţit zkoušku 
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Termín kurzu: během školního roku zahajujeme dva kurzy -  koncem září a dále v únoru 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu   
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

Odborná způsobilost Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace - klasifikační 
standard v Národní soustavě kvalifikací   
  
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení 3 
 
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty 3 
 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţ vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur, 
zařizovacích předmětů a zařízení 3 
 
Měření rozměrů 3 
 
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace 3 
 
Provádění zkoušek vodovodních rozvodů 3 
 
Provádění zkoušek kanalizačních rozvodů 3 
 
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů 3 
 
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním 3 
 
Provádění a úpravy prostupů a dráţek v různých druzích stavebních konstrukcí 3 
 
Montáţ vodovodních rozvodů 3 
 
Montáţ kanalizačních rozvodů 3 
 
Montáţ zařizovacích předmětů a armatur 3 
 
Montáţ technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace 3 
 
Údrţba a opravy vodovodních rozvodů 3 
 
Údrţba a opravy kanalizačních rozvodů 3 
 
Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích 3 
 
Nakládání s materiály a odpady 2 
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Profesní kvalifikace Topenář (kód: 36-004-H) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Instalatér 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: IVEX,s.r.o., Ke Stírce 730/11, 180 00 Praha 8 
Zástupce autorizované osoby: Petr Fišer, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Topenář (70 hodin výuky teorie a 180 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Topenář společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér 
vnitřního rozvodu plynu a zařízení a  Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a 
kanalizace umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat výuční 
list z oboru Instalatér, kód 36-52-H/01 (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění, splní-li poţadovanou praxi.  

 
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 20 000 Kč 
 (tzn. 14 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI  
PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ  
PO UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 
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Termín kurzu: během školního roku otevíráme dva kurzy: v září a v únoru  
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

 
 
 
Odborná způsobilost Topenář - klasifikační standard v Národní soustavě 
kvalifikací   
  
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav 3 
 
Orientace v materiálech pro potrubí a tvarovky 3 
 
Orientace v armaturách a zařízeních 3 
 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţe otopných soustav a zařízení 3 
 
Měření rozměrů 3 
 
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace 3 
 
Provádění zkoušek otopných soustav 3 
 
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů 3 
 
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním 3 
 
Provádění a úpravy prostupů a dráţek v různých druzích stavebních konstrukcí 3 
 
Montáţ potrubí otopných soustav 3 
 
Instalace zařízení otopných soustav 3 
 
Údrţba a opravy zařízení otopných soustav 3 
 
Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav 3 
 
Nakládání s materiály a odpady 2 
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Profesní kvalifikace  
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení  

(kód: 36-005-H) 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Instalatér 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: IVEX,s.r.o., Ke Stírce 730/11, 180 00 Praha 8 
Zástupce autorizované osoby: Petr Fišer, učitel praktické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 
zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu  plynu 
a zařízení (50 hodin výuky teorie a 150 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení společně s Osvědčením o 
profesní kvalifikaci Topenář a  Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 
umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru 
Instalatér, kód 36-52-H/01 (písemná, praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

 
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy ve 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 19 000 Kč 
 (tzn. 13 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO 
PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později) 

3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
4/ absolvovat kurz a úspěšně sloţit zkoušku 
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Termín kurzu: během školního roku zahajujeme dva kurzy -  koncem září a dále v únoru. 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

 
 
 
Odborná způsobilost Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení - klasifikační 
standard v Národní soustavě kvalifikací   
  
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení 3 
 
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury 3 
 
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva 3 
 
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáţ plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových 
spotřebičů 3 
 
Provádění zkoušek rozvodů plynu 3 
 
Identifikace míst úniku plynu 3 
 
Měření rozměrů 3 
 
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění 3 
 
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním 3 
 
Provádění a úpravy prostupů a dráţek v různých druzích stavebních konstrukcí 3 
 
Sestavování a montáţ plynových rozvodů a zařízení 3 
 
Nakládání s materiály a odpady 2 
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Úplná profesní kvalifikace  
Montér suchých staveb (kód: 36-021-H) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) 
Povolání: Montér suchých staveb   
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: Hospodářská komora ČR 
Zástupce autorizované osoby: Ing. Lenka Karabinová, zástupce Cechu suché výstavby 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 

 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci (90 hodin výuky teorie a 210 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole technické  
k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Montér suchých staveb, 36-66-H/01 (písemná, praktická  
a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

  
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 5 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem: 29 520 Kč 
 (tzn. 15000,- Kč za kurz, 14520 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou, závěrečná zkouška  
 s výučním listem zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 14 500 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU - ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE  
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 14520 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  

 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh   
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později) 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (10 dní před konáním kurzu) 
 5/ po získání Osvědčení o profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou zkoušku 
     s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
 
Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz – přelom září - říjen  
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Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
Odborná způsobilost Montér suchých staveb - klasifikační standard v Národní 
soustavě kvalifikací  
Název - Úroveň 
Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, pouţívání technické dokumentace konstrukcí 
suchých staveb, čtení prováděcích výkresů konstrukcí suchých staveb 3 
 
Orientace v technologických postupech montáţe konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a 
technickými předpisy 3 
 
Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb 3 
 
Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb 3 
 
Výpočet spotřeby materiálů 3 
 
Doprava a skladování materiálů 2 
 
Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů 2 
 
Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením 2 
 
Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na 
navazující stavební konstrukce 3 
 
Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami 2 
 
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb 2 
 
Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech 2 
 
Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn 3 
 
Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy 2 
 
Napojování stěn 3 
 
Osazování zárubní a rámů 3 
 
Opláštění nosníků a sloupů 3 
 
Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů 3 
 
Opláštění stropních podhledů 2 
 
Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů 3 
 
Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů 3 
 
Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi 3 
 
Provádění suchých plovoucích podlah 3 
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Úplná profesní kvalifikace  
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba 
Povolání: Zámečník (strojní mechanik) 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 

   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 

Úplná profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit 
výučním listem, je podmíněna získáním osvědčení  tří následujících profesních kvalifikací: 
 Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) 
     Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) 
 Zámečník (kód: 23-003-H) 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na ÚPLNOU profesní kvalifikaci, který je koncipován jako 
příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání tří Osvědčení o profesní kvalifikaci: Opravář strojů 

a zařízení, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník (100 hodin výuky teorie a 300 hodin praxe) a dále 

absolvuje svářečský kurz, který je nezbytnou součástí k výkonu tohoto povolání. Pokud uchazeč svářečský kurz 
jiţ má, započte se mu do rekvalifikace – cena kurzu včetně zkoušky je pak poníţena o částku 15 000 Kč.  
 
Získaný soubor tří Osvědčení o profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Strojní mechanik (Zámečník), 23-51-H/01 

(písemná, praktická a ústní část). 
 

Uchazeč můţe získat i Osvědčení o profesní kvalifikaci jednotlivě, tzn. buď jen Osvědčení o profesní kvalifikaci 
Opravář strojů a zařízení, nebo Montér ocelových konstrukcí, popřípadě jen Osvědčení o profesní kvalifikaci 
Zámečník. Plně respektujeme rozhodnutí uchazeče. Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, 
které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 6 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena rekvalifikačního kurzu, svářecího kurzu a souborné zkoušky před autorizovanou osobou a 

závěrečné zkoušky a výučním listem: 48 000 Kč, pro uchazeče mající svářečský kurz: 33 000 Kč 
(tzn. 19 000,- Kč za rekvalifikační kurz (teorie + praxe), 15 000 Kč za svářečský kurz, 14 000,- Kč 
za soubornou zkoušku před autorizovanou osobou, závěrečná zkouška s výučním listem je na naší 
škole zdarma) 

 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 14 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU A ZAPLATIT PŘEDEM CENU ZA SVÁŘEČSKÝ KURZ 15 000 Kč - ČÁSTKY SE 
ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD 
PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-10
mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
http://www.zelenypruh.cz/subdom/skola/ucebni-obory-3-lete/obor-strojni-mechanik-zamecnik
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
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V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
 
Cena kompletní zkoušky před autorizovanou osobou (k získání tří osvědčení): 14 000 Kč - 
 uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti z oboru a absolvoval svářečský kurz, se můţe     
              přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat osvědčení o profesní kvalifikaci  
       bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů),  
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu, případně se i přihlásit na svářečský kurz  
                 (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ absolvovat rekvalifikační a svářečský kurz a úspěšně sloţit soubornou zkoušku 

5/ po získání osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou     
    zkoušku s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 

 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
Odborná způsobilost úplné profesní kvalifikace Strojní zámečník - klasifikační 
standard v Národní soustavě kvalifikací   
 
Název - Úroveň 
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, v technických 
podkladech pro montáţ a opravy ocelových konstrukcí 3 
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, 
broušením a ohýbáním 3 
Výroba součástí na obráběcích strojích 3 
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 
Orýsování součástí a polotovarů s pouţitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáţ a oţivování 3 
Provádění údrţby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3 
Ohýbání a zkruţování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkruţovacích aj. 
strojích 3 
Svařování kovů 3 
Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční  
a strojní obrábění a tvarování kovových součástí, volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek  
a náhradních dílů pro provádění montáţe, demontáţe a oprav strojů a zařízení 3  
 
Pouţívání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 
 
Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek 3 
Sestavování částí točivých strojů vč. jejich elektrických částí a jejich montáţe 3 
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 
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Profesní kvalifikace  
Zámečník, kód: 23-003-H 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba 

Povolání: Strojní mechanik 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
  
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
  
 

Profesní kvalifikace Zámečník (23-003-H), tvoří společně se dvěma dalšími profesními kvalifikacemi: 
 Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H), 
     Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H), 
úplnou profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit  
na Střední škole technické, Praha 4, výučním listem. 
   
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 

zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Zámečník (90hodin výuky 

teorie a 210 hodin praxe) a dále absolvuje svářečský kurz, který je nezbytnou součástí k výkonu tohoto 
povolání. Pokud uchazeč svářečský kurz jiţ má, započte se mu do rekvalifikace – cena kurzu včetně zkoušky  
je pak poníţena o částku 15 000 Kč.  
 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe.  
 

 
Místo konání rekvalifikačního kurzu, svářečského kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena rekvalifikačního kurzu, svářecího kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 37 000 Kč,  
pro uchazeče mající svářečský kurz: 22 000 Kč 

(tzn. 16 000,- Kč za rekvalifikační kurz (teorie + praxe), 15 000 Kč za svářečský kurz, 6 000,- Kč za 
zkoušku před autorizovanou osobou) 

 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
 
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU A ZAPLATIT PŘEDEM CENU ZA SVÁŘEČSKÝ KURZ 15 000 Kč - ČÁSTKY SE 
ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD 
PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-10
mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
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Cena zkoušky před autorizovanou osobou (k získání osvědčení): 6 000 Kč - uchazeč, který má praxi  
a jiţ získané dovednosti z oboru a absolvoval svářečský kurz, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před 
autorizovanou osobou a získat osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu 
uchazečů).  
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu, případně se i přihlásit na svářečský kurz  
                 (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ absolvovat rekvalifikační a svářečský kurz a úspěšně sloţit zkoušku 
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

Odborná způsobilost profesní kvalifikace Zámečník - klasifikační standard  
v Národní soustavě kvalifikací   
 
Název - Úroveň 
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, v technických 
podkladech pro montáţ a opravy ocelových konstrukcí 3 
 
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 
 
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, 
broušením a ohýbáním 3 
 
Výroba součástí na obráběcích strojích 3 
 
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 
 
Orýsování součástí a polotovarů s pouţitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 
 
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáţ a oţivování 3 
 
Provádění údrţby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3 
 
Ohýbání a zkruţování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkruţovacích aj. 
strojích 3 
 
Svařování kovů 3 
 
Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční  
a strojní obrábění a tvarování kovových součástí, volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek  
a náhradních dílů pro provádění montáţe, demontáţe a oprav strojů a zařízení 3  
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Profesní kvalifikace  

Opravář strojů a zařízení kód: 23-001-H 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba 
Povolání: Strojní mechanik 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H), tvoří společně se dvěma dalšími profesními 
kvalifikacemi:  
     Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H), 
 Zámečník (kód: 23-003-H), 

úplnou profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit  
na Střední škole technické, Praha 4, výučním listem. 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava  
ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Opravář strojů a zařízení  
(90 hodin výuky teorie a 210 hodin praxe). 
 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe. 

 
 
Místo konání rekvalifikačního kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena rekvalifikačního kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 22 000 Kč  

(tzn. 16 000,- Kč za rekvalifikační kurz (teorie + praxe) a 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou 
osobou) 

 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
 
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA 
PROFESNÍ ZKOUŠKU - ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE  
Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ  
VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
 
 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-10
mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
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Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6 000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti 
z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat osvědčení o profesní 
kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu uchazečů).  
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu, (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit zkoušku 
  
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
 
Odborná způsobilost profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení- klasifikační 
standard v Národní soustavě kvalifikací   
 
Název – Úroveň 
 
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení  3 
 
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 
 
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, 
broušením a ohýbáním 3  
 
Orýsování součástí a polotovarů s pouţitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 
 
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáţ a oţivování 3 
 
Provádění údrţby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3  
 
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáţe, demontáţe 
a oprav strojů a zařízení 3  
 
Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek 3 
 
Sestavování částí točivých strojů vč. jejich elektrických částí a jejich montáţe 3 
 
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
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Profesní kvalifikace  

Montér ocelových konstrukcí  

kód: 23-002-H 

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba 
Povolání: Strojní mechanik) 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí, kód: 23-002-H, tvoří společně se dvěma dalšími profesními 
kvalifikacemi:  
           Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H),  
 Zámečník (kód: 23-003-H), 

úplnou profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit na 
Střední škole technické, Praha 4, výučním listem. 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na profesní kvalifikaci, který je koncipován jako příprava ke 
zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci: Montér ocelových konstrukcí (80 
hodin výuky teorie a 120 hodin praxe) a dále absolvuje svářečský kurz, který je nezbytnou součástí k výkonu 
tohoto povolání. Pokud uchazeč svářečský kurz jiţ má, započte se mu do rekvalifikace – cena kurzu včetně 
zkoušky je pak poníţena o částku 15 000 Kč.  
 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání příslušné praxe.  

 
Místo konání rekvalifikačního kurzu, svářecího kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 4 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena rekvalifikačního kurzu, svářecího kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 34 000 Kč, pro 
uchazeče mající svářečský kurz: 19 000 Kč 

(tzn. 13 000,- Kč za rekvalifikační kurz (teorie + praxe), 15 000 Kč za svářečský kurz, 6 000,- Kč  
za zkoušku před autorizovanou osobou|) 

 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKACI ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) 
NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY ZAPLATIT STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč  
ZA PROFESNÍ ZKOUŠKU A ZAPLATIT PŘEDEM CENU ZA SVÁŘEČSKÝ KURZ 15 000 Kč - ČÁSTKY  
SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT 
(ÚŘAD PRÁCE HRADÍ REKVALIFIKACI AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO ÚSPĚŠNÉM 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za svářecí kurz a zkoušku uchazeči nevrací. 
 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-10
mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci
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Cena zkoušky před autorizovanou osobou (k získání osvědčení): 6 000 Kč - uchazeč, který má praxi  
a jiţ získané dovednosti z oboru a absolvoval svářečský kurz, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před 
autorizovanou osobou a získat osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu (termíny dle zájmu 
uchazečů),  
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu, případně se i přihlásit na svářečský kurz  
                 (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ absolvovat rekvalifikační a svářečský kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 

  
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz: přelom září - říjen 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
 
Odborná způsobilost úplné profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí - 
klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací   
 
Název - Úroveň 
 
Orientace v normách a v technických podkladech pro montáţ a opravy ocelových konstrukcí 3 
 
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 
 
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, 
broušením a ohýbáním 3 
 
Sestavování, montáţ a demontáţ ocelových konstrukcí 3  
 
Svařování kovů 3 
 
Příprava ocelových konstrukcí na svařování 3 
 
Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční  
a strojní obrábění a tvarování kovových součástí, volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek  
a náhradních dílů pro provádění montáţe, demontáţe a oprav strojů a zařízení 3  
 
Pouţívání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 
 
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 
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Profesní kvalifikace Malíř (kód: 39-001-H) 
 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) 
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Jaroslav Němec, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na získání profesní kvalifikace, který je koncipován jako 
příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Malíř (50 hodin 
výuky teorie a 150 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Malíř společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci Tapetář  
a  Osvědčením o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Malíř a lakýrník, kód: 39-41-H/01 (písemná, 
praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění, splní-li poţadovanou praxi.  

 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  

 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy ve 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 18 000 Kč 
 (tzn. 12 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI  
PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ  
PO UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu   
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku   
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Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz – konec září 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

 
Odborná způsobilost Malíř - klasifikační standard v Národní soustavě 
kvalifikací   
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací 3 
 
Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb 3 
 
Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce 3 
 
Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb, stanovení způsobu přípravy podkladu 3 
 
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 
 
Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem 3 
 
Příprava podkladu před prováděním maleb 3 
 
Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech 3 
 
Provádění dekorativních omítek a linkrust 3 
 
Provádění maleb dekorativními technikami, linkování 3 
 
Provádění nátěrů fasád 3 
 
Příprava nátěrových hmot 2 
 
Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských a tapetářských 
prací 3 
 
Příprava, pouţívání, ošetřování a údrţba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 2 
 
Návrh barevného řešení malovaných prostorů 3 
 
Výpočet mnoţství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování poloţkového rozpočtu 3 
 
Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany 
3 
 
Nakládání s odpady 3 
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Profesní kvalifikace  
Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) 
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Jaroslav Němec, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač (50 hodin výuky teorie a 150 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci 
Tapetář a  Osvědčením o profesní kvalifikaci Malíř umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Malíř a lakýrník, kód: 39-41-H/01 (písemná, 
praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po splnění poţadované praxe.  

 
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 18 000 Kč 

 (tzn. 12 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI  
PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ  
PO UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu   
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 
   

mailto:inechvatalova@zelenypruh.cz
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Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz – konec září 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 

 
Odborná způsobilost Lakýrník a natěrač - klasifikační standard v Národní 
soustavě kvalifikací   
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací 3 
 
Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce 3 
 
Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, stanovení 
způsobu přípravy podkladu 3 
 
Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním 3 
 
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 
 
Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením 3 
 
Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Provádění lakýrnických linkrust 3 
 
Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů 3 
 
Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování 3 
 
Příprava nátěrových hmot 3 
 
Příprava, pouţívání, ošetřování a údrţba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 2 
 
Obsluha, seřízení a údrţba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním 3 
 
Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů 3 
 
Výpočet mnoţství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování poloţkového rozpočtu 3 
 
Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany 
3 
 
Nakládání s odpady 2  
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Profesní kvalifikace Tapetář (kód: 39-003-H) 
 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) 
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Jaroslav Němec, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
  

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Tapetář (50 hodin výuky teorie a 150 hodin praxe).  
 
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Tapetář společně s Osvědčením o profesní kvalifikaci Malíř a  
Osvědčením o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Malíř a lakýrník, kód: 39-41-H/01 (písemná, 
praktická a ústní část). 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenské 
oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 3 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 18 000 Kč 
 (tzn. 12 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 6 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI  
PO PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ  
PO UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu   
 
Jak se přihlásit na rekvalifikaci? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později), 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu), 

4/ absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně sloţit profesní zkoušku 
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Termín kurzu: během školního roku otevíráme jeden kurz: koncem září   
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 

Odborná způsobilost Tapetář - klasifikační standard v Národní soustavě 
kvalifikací   
  
 
Název -  Úroveň 
 
Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských a tapetářských prací 3 
 
Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací 3 
 
Orientace v materiálech pro tapetářské práce 3 
 
Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu 3 
 
Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací 3 
 
Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podloţkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáţ 
zakončovacích lišt 3 
 
Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáţ zakončovacích lišt 3 
 
Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných 3 
 
Příprava, pouţívání, ošetřování a údrţba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 2 
 
Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů 2 
 
Výpočet spotřeby materiálů a zpracování poloţkového rozpočtu 3 
 
Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany 
3 
 
Nakládání s odpady 2 
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Úplná profesní kvalifikace  
Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01) 

 
Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchod 

Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) 
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: Jaroslav Němec, učitel teoretické výuky na SŠt Zelený pruh 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
 

Úplná profesní kvalifikace oboru Malíř a lakýrník 39-41-H/01, kterou uchazeč můţe ukončit výučním listem, je 
podmíněna získáním osvědčení  tří následujících profesních kvalifikací: 
 Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H) 
     Tapetář (kód: 39-003-H) 
    Malíř (kód: 39-001-H) 
 
Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz zaměřený na získání ÚPLNÉ profesní kvalifikace, který je koncipován 
jako příprava ke zkouškám před autorizovanou osobou k získání tří Osvědčení o profesní kvalifikaci: Lakýrník  
a natěrač, Tapetář a Malíř (100 hodin výuky teorie a 300 hodin praxe).  
 
Získaný soubor tří Osvědčení o profesní kvalifikaci umoţňuje uchazeči se přihlásit na naší Střední škole 
technické k závěrečné zkoušce a získat výuční list z oboru Malíř a lakýrník, kód: 39-41-H/01 (písemná, 
praktická a ústní část). 

 
Uchazeč můţe získat i Osvědčení o profesní kvalifikaci jednotlivě, tzn. buď jen Osvědčení o profesní kvalifikaci 
Lakýrník a natěrač, nebo Tapetář či jen Osvědčení o profesní kvalifikaci Malíř. Plně respektujeme rozhodnutí 
uchazeče. Osvědčení o profesní kvalifikaci je výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat 
ţivnostenské oprávnění po prokázání poţadované praxe.  

 
Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:  

 SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Systém výuky v kurzu:  
 výuka teorie 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 5 měsíců (začátek vţdy v 14:00 hodin, 
 konec v 19:00 hodin, 6 vyučovacích hodin), praxe smluvně u stavebních firem   
 
Cena kurzu, souborné zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky a výučním listem:  
 30 000 Kč 
 (tzn. 16 000,- Kč za kurz, 14 000,- Kč za soubornou zkoušku před autorizovanou osobou, 
 závěrečná zkouška s výučním listem na naší škole zdarma) 
 
DŮLEŢITÉ pro uchazeče z úřadů práce:  
UCHAZEČ, KTERÉMU HRADÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY ÚŘAD PRÁCE, MUSÍ 
AUTORIZOVANÉ OSOBĚ (ŠKOLE) ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠKY 
STANOVENOU ČÁSTKU 14 000 Kč ZA ZKOUŠKU - TATO ČÁSTKA SE ÚSPĚŠNÉMU UCHAZEČI PO 
PROPLACENÍ REKVALIFIKACE Z ÚŘADU PRÁCE VRÁTÍ ZPĚT (ÚŘAD PRÁCE HRADÍ 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ VČETNĚ ZKOUŠKY AUTORIZOVANÉ OSOBĚ VE LHŮTĚ 30 DNÍ PO 
UKONČENÍ ZKOUŠKY). 
V případě neúspěchu u zkoušky se jiţ zaplacená úhrada za zkoušku uchazeči nevrací. 
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Cena souborné zkoušky před autorizovanou osobou (k získání tří Osvědčení): 14 000 Kč  
 uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce 
 před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 (termíny dle zájmu uchazečů) 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později) 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu) 
 4/ po získání Osvědčení o profesní kvalifikaci zaslat písemnou ţádost o závěrečnou zkoušku 
     s výučním listem na ředitelství školy SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
 
Termín kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz – konec září 
  
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
Odborná způsobilost Malíř a lakýrník - klasifikační standard v Národní soustavě 
kvalifikací   
 
Název - Úroveň 
Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací 3 
 
Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce 3 
 
Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky 3 
 
Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, stanovení 
způsobu přípravy podkladu 3 
 
Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním 3 
 
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 
 
Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením 3 
 
Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Provádění lakýrnických linkrust 3 
 
Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 
 
Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů 3 
 
Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování 3 
 
Příprava nátěrových hmot 3 
 
Příprava, pouţívání, ošetřování a údrţba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 2 
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Obsluha, seřízení a údrţba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním 3 
 
Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů 3 
 
Výpočet mnoţství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování poloţkového rozpočtu 3 
 
Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany 3 

 
Nakládání s odpady 2  
  
Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb 3 
 
Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce 3 
  
Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb, stanovení způsobu přípravy podkladu 3 
 
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch 3 
 
Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem 3 
 
Příprava podkladu před prováděním maleb 3 
 
Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech 3 
 
Provádění dekorativních omítek a linkrust 3 
 
Provádění maleb dekorativními technikami, linkování 3 
 
Provádění nátěrů fasád 3 
 
Příprava nátěrových hmot 2 
 
Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských a tapetářských 
prací 3 
  
Návrh barevného řešení malovaných prostorů 3 
   
Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací 3 
 
Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací 3 
 
Orientace v materiálech pro tapetářské práce 3 
  
Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu 3 
 
Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací 3 
 
Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podloţkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáţ 
zakončovacích lišt 3 
 
Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáţ zakončovacích lišt 3 
 
Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných 3 
  
Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů 2 

 



 

Středisko vzdělávání dospělých 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, tel: 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                             Stránka | 50 

 

 
 
 
 

 Jednodenní školení hrobníků a správců pohřebišť 
 
 

Místo konání:  
 
Školení se koná se v prostorech SŠt Zelený pruh - odborné pracoviště SŠt Zelený pruh, Vrbova 1233, 
Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov nebo lze také uskutečnit, dle dohody, v prostorách objednatele. 
 
 

Obsah školení: 
- základní činnosti provozovatele pohřebiště dle Zákona č.256/2001 Sb.,o pohřebnictví(§18) 
- legislativa a právo ( zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník) 
- BOZP při práci na pohřebišti 
- otevření a výkop hrobu 
- nakládání s odpadem 
- ukládání lidských pozůstatků a ostatků 
- posmrtné rozkladné procesy exhumace 

 
 
Termíny školení: stanoveny průběţně dle zájmu a potřeb firem a správců pohřebišť 
 
 
Cena školení: 700 Kč/ 1 osobu (při počtu 8 uchazečů) 
 
 
Úhradu stanovené částky lze provést převodem na účet školy: 
 
ČSOB a.s., čís. účtu 476337303/0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
Minimální počet účastníků školení: 8 
 
V případě zájmu niţšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně. 
 
 
 
Případné dotazy a sjednání školení: 
 
- za Cech hrobnický:  David Stejskal – mobil 602 662 962 
 
- za Střední školu technickou: 
 
PaedDr. Ivana Nechvátalová, telefon 244 007 216, 
mobil 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz 
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 Profesní kvalifikace Hrobník (kód: 69-005-E) 
 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Skupina oborů: Osobní a provozní sluţby (kód: 69) 
Povolání: Pomocný pracovník ve sluţbách 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: David Stejskal, hrobník, zástupce Cechu hrobnického 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou 
k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci (21 hodin výuky teorie a 32 hodin praxe).  

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění.  

  
 
Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:  

 odborné pracoviště SŠt Zelený pruh, Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov" 

 
Systém výuky v kurzu:  

 výuka teorie 1x týdně (nejčastěji 6 po sobě jdoucích sobot, celodenní - vţdy od 8:00 do 18:00 
 hodin) nebo výuka teorie 2x týdně (nejčastěji 3x po sobě jdoucích pátek + sobota) 
 
Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 12 040 Kč 
 (tzn. 6 040,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou) 
 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč - uchazeč, který má praxi a jiţ získané dovednosti  
 z oboru, se můţe přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení  
 o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu 
 
Jak se přihlásit k rekvalifikaci a získat výuční list? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh a poţádat o zaslání informací 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu 
 3/ zaslat vyplněnou přihlášku ke zkoušce před autorizovanou osobou 
 4/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu či zkoušky) 
   
Termín kurzu: zahájení září – říjen a dále duben – květen (dle zájmu uchazečů) 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky 
 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
 
 
 
 
 



 

Středisko vzdělávání dospělých 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, tel: 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                             Stránka | 52 

 

 
 
 
 
 
Odborná způsobilost Hrobník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací  
 
 
Název - Úroveň 
 
 
Pouţívání běţných nástrojů a dodrţování hygienických opatření 2 
 
Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště 3 
 
Otevření a výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky 2 
 
Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky 3 
 
Exhumace a další ukládání lidských ostatků 3  
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Profesní kvalifikace  
Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) 

 
 
 
Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Skupina oborů: Osobní a provozní sluţby (kód: 69) 
 
Povolání: Stavitel podzemní hrobky 
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 
 
Autorizovaná osoba: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
Zástupce autorizované osoby: David Stejskal, hrobník, zástupce Cechu hrobnického 
   
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
 
 

Uchazeč absolvuje zkoušku před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.  
 
Ţadatelem o konání zkoušky (uchazečem) můţe být kaţdá fyzická osoba starší 18 let, která má alespoň 
základní vzdělání a získala osvědčení na Hrobníka a rozšiřuje si touto zkouškou dále svoji odbornou 
způsobilost v povolání hrobníka. 

 
Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat ţivnostenského 
oprávnění.  

  
 
 
Místo konání zkoušky před autorizovanou osobou:  

 odborné pracoviště SŠt Zelený pruh, Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov" 

 
Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 6000 Kč 
 Celková doba trvání vlastní zkoušky je 16 aţ 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška 
 musí být vícedenní.  
  
 Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 3 
 
 
Jak se přihlásit ke zkoušce? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh a poţádat o zaslání informací 
 2/ zaslat vyplněnou přihlášku ke zkoušce před autorizovanou osobou 
 3/ uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním zkoušky) 
   
Termíny zkoušky - vyhlašované podle zájmu uchazečů 
 
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení zkoušky 
 
Bankovní spojení:  

 ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče. 
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Odborná způsobilost Stavitel podzemní hrobky - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací  
 
 
Název - Úroveň 
 
 
Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky 3 
 
Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky 4 
 
Zhotovování podzemní hrobky 3 
 
Dokončení a předání podzemní hrobky 3 
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VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. - ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ 
 

VYHLÁŠKA  
    Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  

                     ze dne 19. května 1978  
            o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 
Rekvalifikace pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých   
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz 
Školící revizní technik: Josef Nerad – revizní technik, vedoucí provozního oddělení na SŠt Zelený pruh 

 
Vyhláška stanoví stupně  odborné způsobilosti  (dále jen "kvalifikace")  pracovníků,   kteří    se   zabývají   
obsluhou elektrických zařízení  nebo prací na nich  (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení,  
řízením činnosti nebo projektování elektrických  zařízení  v  organizacích, které vyrábějí, montují, provozují 
nebo  projektují elektrická zařízení,  nebo provádějí na elektrických  zařízeních  činnost   dodavatelským  
způsobem;  dále stanoví podmínky  pro získání kvalifikace  a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti 
s kvalifikací.   

 
Místo konání školení a přezkoušení: SŠt Zelený pruh 1294, Praha 4 

 
Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným 
 nebo budoucí zařazením uchazeče, tedy na problematiku  činnosti, kterou uchazeč vykonává. 
 

Cena školení a přezkoušení: 1000 Kč/ osobu 
Termíny se vypisují dle zájmu uchazečů, školení je jednodenní, zkouška je obvykle v jiný den (podle počtu 
uchazečů). 
  
Jak se přihlásit? 
 1/ oslovit Oddělení vzdělávání dospělých na SŠt Zelený pruh, 
 2/ zajistit si poţadované doklady a potvrzení 
 3/ uhradit příslušnou částku před zahájením školení (v hotovosti) 
  

Termíny se plánují dle zájmu uchazečů, školení je jednodenní, zkouška je obvykle v jiný den.  
 
 Doklady ke zkouškám dle Vyhlášky 50/1978 Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce: 
1. Doklad o vzdělání v oblasti elektrotechniky (výuční list, maturitní vysvědčení apod.) 
2. Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb. (pokud bylo vydáno) 
3. Potvrzení praxe dle poţadavku vyhlášky 50/1978 Sb. (OSVČ stačí bod 2) 
4. Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totoţnosti) 
5. Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách 
 
Rozdělení kvalifikací dle Vyhlášky 50/1978 Sb.: 
Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace: 
§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o 
zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na moţné ohroţení těmito zařízeními. 
§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro 
činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na moţné ohroţení elektrickými 
zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace: 
§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení sloţili 
zkoušku ve stanoveném rozsahu. 
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují  
poţadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší poţadovanou praxi a sloţením další zkoušky ve 
stanoveném rozsahu prokázali znalosti poţadované pro samostatnou činnost. 
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§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují poţadavky na 
pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší poţadovanou praxi a sloţením další zkoušky ve stanoveném 
rozsahu prokázali znalosti poţadované pro 
- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7), 
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti 
dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1), 
- řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst.1). 
§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené 
předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a sloţili zkoušku před některým z orgánů dozoru. 
§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné 
vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a sloţili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. 
§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké 
fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, - pracovníky vědeckých výzkumných a 
vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, - učitele, kteří pouţívají při výuce na školách 
elektrická zařízení pod napětím 

Nejkratší praxe poţadovaná pro pracovníky uvedené v jednotlivých paragrafech Vyhlášky 50: 
Zápočet doby praxe dle paragrafu vyhlášky:  
pro §6 

činnost vzdělání praxe 

na elektrických zařízeních do 1000V vyučení,SO,ÚSO,VŠ 1 rok 

na elektrických zařízeních nad 1000V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky 

pro §7 

činnost vzdělání praxe 

na elektrických zařízeních do 1000V 
vyučení 2 roky 

SO, ÚSO, VŠ 1 rok 

na elektrických zařízeních nad 1000V 
vyučení 3 roky 

SO, ÚSO, VŠ 2 roky 

pro §8 

činnost vzdělání praxe 

na elektrických zařízeních do 1000V 

vyučení, SO 6 let 

ÚSO 4 roky 

VŠ 2 roky 

na elektrických zařízeních nad 1000V 

vyučení, SO 7 let 

ÚSO 5 let 

VŠ 3 roky 

 
Doba praxe dle vyhlášky 50 získaná před více neţ pětiletým přerušením, se započítává do 
celkové doby praxe jen polovinou. 
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Rekvalifikační kurzy svařování dle ČSN 050705 

 

Svářečská škola č. 114 
 

IČO: 14891522 DIČ: CZ 14891522 
 

Svářečské kurzy pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 
 
Odpovědná osoba:  Mgr. Kotas Michal - vedoucí svářečské školy 
        

Kontakty:  
telefon: 603 820 619, e-mail: mkotas@zelenypruh.cz, tel. svařovna 244 007 225  
   
 

Svářečská škola č. 114 se nachází v areálu SŠt Zelený pruh, Praha 4. Svářeče školíme již více než 40 
let a nyní v nových zrenovovaných svařovnách. 
 
Poskytujeme kurzy svařování většiny skupin jakostních ocelí. Kurzy jsou prováděny v souladu  
s platnými ČSN, EN 287-1, ISO, pro plynárenství a podle evropské směrnice PED 97/EC pro tlaková 
zařízení, pro svařování betonářské výztuže v souladu ČSN EN ISO 17660. Pro metody svařování ocelí 
plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a elektrickým obloukem v ochranných 
atmosférách poskytujeme všechny typy kurzů. Zaškolení, základní kurzy, úřední kurzy včetně 
svařování v simulovaném výkopu pro plynárenství a prodloužení platnosti těchto zkoušek. 

  

 
 
 

Cenová nabídka kurzů:  
 
Zaškolení:  ZP 111-1 1.1   3.500,- Kč (dříve D-E1) 
  ZP 135-1 1.1   3.500,- Kč  (dříve D-M1) 
  ZP 311-1 1.1  3.500,- Kč  (dříve D-G1) 
  ZP 311-2 1.1   3.500,- Kč  (dříve D-G2) 
  ZP 141-1 1.1   3.500,- Kč  (dříve D-T3) 
 
Cena je včetně zkoušky a přípravy – 1 týden. 
 
Základní kurzy:  ZK 111 1.1  10.000,- Kč  (dříve Z-E1) 
   ZK 311 1.1  12.500,- Kč (dříve Z-G1) 
   ZK 135 1.1  12.500,- Kč  (dříve Z-M1) 
   ZK 141 8 dohodou  (dříve Z-T3) 
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Cena je včetně zkoušky a přípravy 3-4 týdny.  
Lze rozšířit o koutový svar dle ČSN EN 287-1; 1.500,-Kč 
 
Přezkoušení dle ČSN 05 06 01, 10, 30  1 den 500,- Kč / 1 svářeč 
 
Kurzy dle ČSN EN 287-1: Metoda 111 ( svařování elektrickým obloukem ) 
     P – plech poloha PF; PA; PC; PE  11.000,- Kč 
     T – trubka poloha PF; PC; H-L045 15.000,- Kč 
     tyč poloha PC; PA    dohodou 
    Metoda 311 ( svařování kyslíko-acetylénovým plamenem ) 
     T – trubka poloha PF; PC; H-L045  15.000,- Kč 
Cena je včetně zkoušky a přípravy 3-4 týdny. 
 
Zkouška (periodická) po 2 letech dle ČSN EN 287-1: 
   P – plech  metoda 111     5.000,- Kč 
     metoda 135     6.500,- Kč 
   T – trubka  metoda 111 poloha PF; PC; H-L045  8.500,- Kč 
     metoda 311 poloha PF; PC; H-L045  5.000,- až 9.500,- Kč 
     metoda 141 poloha PF; PC; H-L045  dohodou 
Cena je včetně zkoušky a přípravy 3-5 dnů. 
Cenu je možno stanovit i dohodou dle požadovaných průměrů trubek a délky přípravy. 
 
 
 
Provádíme doplňkovou zkoušku svářeče v souladu s normou ČSN EN 12 732 a směrnicí  
č. 10/2001 (simulovaný výkop).  
 
Lze provést i jiné požadované zkoušky dle zákazníka. 
 
Bezplatná první oprava zkoušky.  
 
Pro účastníky kurzu lze zajistit ubytování: 300,- Kč/ 1 den na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – 
Braník. 
 
K cenám účtujeme 21% DPH ( všechny uvedené ceny jsou bez DPH). 
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Školení a certifikace systémů suché výstavby 
 

RIGIPS a RIGIDUR 
 

 
Školení a certifikace pořádá:  
 SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4, oddělení vzdělávání dospělých ve spolupráci  
 s firmami systémů suché výstavby v budově školy. 
 
V budově školy sídlí i Cech suché výstavby - zástupce Ing. Lenka K a r a b i n o v á  
 mobil: 603 143 910   
 Kontakty: karabinova@cechsv.cz, www.cechsv.cz 
 
Odpovědná osoba pro organizaci školení a certifikace:  
 Nikola Lesniaková, asistentka oddělení vzdělávání dospělých 
 

Kontakty:  tel: 244 007 328, mobil: 734 201  117 
  e-mail: nlesniakova@zelenypruh.cz 
  

 
Současná doba přeje rekonstrukcím - i ze staršího objektu lze rekonstrukcí získat kvalitní a 
současným požadavkům odpovídající bydlení. 
 
Montér suchých staveb pracuje se sádrokartonovými konstrukcemi, naučí se je profesionálně 
ukotvovat, vytvářet umělé stropy a příčky. Zvládne jejich spojování a úpravu jejich povrchu. Je 
připraven provádět základní práce při montáži zaoblených konstrukcí. Je připraven samostatně 
provádět odborné práce v oboru montér suchých staveb při provádění sádrokartonových 
konstrukcí.  
 
Školení a certifikační zkoušky na montáž dělá z těchto montérů opravdové mistry, kteří drží krok  
s novinkami v systémech suché výstavby. 

 

  
Nabídka - Certifikace montážních firem: 
  
Certifikační zkoušky na montáž konstrukcí RIGIPS, včetně konstrukcí protipožárních. 
  Jednodenní školení se závěrečným testem znalostí. 
 Cena: 2300,-Kč/certifikát (1-2 osoby) 
  500,-Kč/osobu - školení bez certifikátu 
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Nabídka - Základní školení RIGIPS 
Kurz pro veřejnost je určen pro zájemce, kteří chtějí získat praktické základy montáží SDK. 
Zájemci si vyzkouší postavit jednoduchou stavbu pod dozorem kvalifikovaného lektora 
sádrokartonových konstrukcí.  
 
Účastníci školení obdrží osvědčení – pomocník sádrokartonář  - které vydá  firma RIGIPS. 
Cena: 1-denní školení (1 den po 6 hodinách) - 1000,- Kč/osobu 

2-denní školení (2 dny po 6 hodinách) - 2000,-Kč/osobu 
 5-denní školení (5 dnů po 6 hodinách) - 5000,-Kč/osobu 
 
 
Nabídka - Montáž systému Rigidur v suché výstavbě  
Odborné školení pro montáž systémů Rigidur v suché výstavbě je určeno pro montéry 
sádrokartonových konstrukcí systému Rigips. Školení se skládá z teoretické a praktické části. 
Při školení účastník získá podrobné znalosti o konstrukcích z desek Rigidur, jejich 
vlastnostech a použití. Osvojí si praktické dovednosti z technologie připevňování, spárování  
a povrchových úprav sádrovláknitých desek Rigidur.  
 
Účastník školení obdrží Osvědčení pro montáž systémů Rigidur. 
Cena:  Účastnický poplatek činí 1200,- Kč (včetně DPH). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Středisko vzdělávání dospělých 
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4, tel: 605388098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz    

                                                                                                                                                                                                                                                             Stránka | 61 

 

 
 
 

Rekvalifikační kurzy 

Připravujeme rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy 

kvalifikací (NSK). Specializujeme se na stavební, strojní a další řemeslné profese. Kurzy 

jsou koncipovány jako přípravné kurzy ukončené zkouškou před autorizovanou osobou podle 

zákona 179/2006 Sb. - výstupem je Osvědčení o profesní kvalifikaci (výstup k vydání 

ţivnostenského oprávnění). 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. zavádí tento jednotný, transparentní  

a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, 

jakým způsobem je získal — zdali studiem, či praxí.  

Nový zákon umoţňuje získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace na základě zkouškou 

prokázaných dovedností a znalostí. Význam profesních kvalifikací je podpořen poţadavky 

světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyţadují po zaměstnancích dosaţený stupeň 

vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud 

zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. 

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace (minimální úroveň 

jeho vzdělání dle hodnotícího standardu je dána základním vzděláním), osloví autorizovanou 

osobu, která má udělenu autorizaci od ústředního orgánu (ministerstva) pro danou profesní 

kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Rekvalifikační kurzy jsou přípravou na tuto zkoušku.  

Pokud splní všechny poţadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba 

osvědčení o uznání profesní kvalifikace, coţ je dokument s celostátní platností. Provedení 

zkoušky je zpoplatněno. Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku uhradí sám uchazeč, 

případně nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo zaměstnavatel v rámci zvyšování 

kvalifikace svých zaměstnanců. 

Úplná profesní kvalifikace - získání výučního listu 

Pro zájemce o úplnou profesní kvalifikaci, je nutné získání profesních kvalifikací (dle 

NSK). Po předloţení souboru (v některých případech jednoho) osvědčení o získání 

předepsaných profesních kvalifikací je moţné se na Střední škole technické, Zelený pruh 

1294, Praha 4 přihlásit k závěrečné zkoušce k získání výučního listu v daném oboru. 

Písemnou ţádost uchazeč podává na ředitelství školy společně s ověřenou kopií Osvědčení 

o získání předepsané profesní kvalifikaci - v ţádosti uvede poţadované údaje: datum  

a místo narození, rodné číslo, adresu svého bydliště a kontakt na svoji osobu. Ředitel 

školy s odpovídajícím oborem vzdělání umoţní, na základě ţádosti, vykonání závěrečné 

zkoušky, v jím určeném termínu. Konání závěrečné zkoušky ukončené výučním listem  

na škole zřízené státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí je zdarma. Před konáním 

zkoušky je uchazeč povinen prokázat se průkazem totoţnosti.   
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POSÍLÍME VAŠI POZICI 

NA SOUČASNÉM  

TRHU PRÁCE  

 

 

volejte: 605 388 098 
 


