
26-51-H/01 Elektrikář 
Žáci se učí: 

• umět zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí 
technické dokumentace elektrické obvody vždy v souladu s platnými normami 
a předpisy 

• umět orientovat v technické dokumentaci, umět ji samostatně číst používat a 
vytvářet i s využitím příslušných aplikačních programů výpočetní techniky, 
kreslit náčrty a schémata jednotlivých součástí a elektrotechnických obvodů 

• rozumět funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, 
nejčastějším druhům elektronických zařízení, umět tato zařízení v případě 
poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy 

• umět provádět základní druhy elektrotechnických měření, volit optimální 
metodu měření a vyhodnotil naměřené hodnoty v souladu s požadavky na 
měření 

• znát činnost základních obvodů bloků a přístrojů, samostatně vyhledával 
potřebné údaje v normách, tabulkách a diagramech, umět správně používat 
konstrukční a elektronické prvky a nahrazovat je ekvivalentními 

• umět pracovat s aplikačními programy pro konstrukci elektrotechnických 
zařízení 

• znát nejpoužívanější technické výrazy v cizím jazyce 
• uvědomit si základní ekologické souvislosti 
• chápat bezpečnost jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu 
podle příslušných norem 

• byl schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje 
elektrotechniky a elektroniky 

  
Možnosti uplatnění absolventů: 
Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním 
všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době 
zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických 
činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových 
objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním 
provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních 
přístrojů. 
Vzhledem k dobré znalosti konstrukce a funkce elektronických obvodů a přístrojů 
může provádět též zkušební a kontrolní práce za použití složité měřicí techniky. 
Dobrou orientaci v technické dokumentaci a znalost základů elektroniky mohou také 
využít v oblasti služeb při diagnostice a opravách nejrůznějších zařízení spotřební a 
průmyslové elektroniky a domácích elektrospotřebičů. 
Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko hospodářských 
pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod., 
Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském 
podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby 
aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika 
k prosazení svých záměrů. 
 


