ZKOUŠKA PODLE § 14 VYHLÁŠKY č. 50

PODZIM 2021
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Zkouška dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice se uskuteční pro všechny absolventy oborů
Elektrotechnika, Provozní elektrotechnika, Elektrikář-silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kteří úspěšně
vykonali maturitní nebo závěrečnou zkoušku ve školním roce 2020/2021.
Zkouška se skládá z testu na počítači a z ústní části zkoušky.
Žák, který v testu neobdrží požadovaný počet bodů, není připuštěn k ústní části zkoušky.
Žáci v předstihu obdrží studijní materiál a samostudiem se připraví ke zkoušce.
V případě mimořádné události (karanténa apod.) proběhne zkouška ve stejném termínu on-line.
Zkouška je dobrovolná a účast na zkoušce závisí jen na vlastním rozhodnutí každého absolventa.
Účastník zkoušky předloží lékařské potvrzení o tělesné a duševní způsobilosti dle § 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
(viz vzor v příloze č. 1). Bez tohoto potvrzení nebude vydáno osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky.
Opravnou zkoušku SŠ nezabezpečuje.

Rozpis členů zkušební komise a termínů konání zkoušek:

datum
konání

třída

ET 4.

04.10.2021

zahájení
zkoušky
8:00

učebna

6

předseda
zkušební komise
Ing. Eva
Navrátilová

členové zkušební komise
pro zajištění zkoušky
na počítači
Ing. Dušan Pauček

pro ústní zkoušku
Ing. Tomáš Daňhel

ME 3. (ME 4.)
7:30 *
+ žáci v řádném
8:30 *
Tomica Jan,
Trvaj František,
Palowski Rostislav,
nebo opravném
18.10.2021
E 13
9:30 *
Tomica Pavel
Palowski Rostislav
Trvaj František
podzimním
termínu ZZ a MZ
* časový harmonogram a rozpis žáků ke zkoušce na učebně E 13 – Jan Tomica, Pavel Tomica

Zabezpečení jednotlivých úkolů:








příprava dokumentu „Příloha zápisu o zkoušce...“ – Josef Bardoň
příprava učebních materiálů pro samostudium včetně jejich předání žákům – předseda zkušební komise společně
s určeným členem zkušební komise
zajištění funkční aplikace MS Teams vč. MS Forms v doménových účtech žáků na učebně E 13 – František Trvaj
zajištění IT učebny pro absolvování testové části zkoušky na počítači v MS Teams – určený člen zkušební komise
zajištění průběhu a zpracování výsledků testové části zkoušky na počítači v MS Teams – určený člen zk. komise
zpracování dokumentace – předseda zkušební komise
příprava a vytištění osvědčení – Beata Kubátková
Příklad textu pro potvrzení o zdravotní způsobilost je uveden v příloze č. 1.

Zpracoval: Ing. Tomáš Kostka
Josef Bardoň

V Havířově 24.09.2021

Ing. Vladislav Walach
ředitel

Příloha č. 1
k organizačnímu zajištění zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Příjmení, jméno:

Datum narození:

Jmenovaný je tělesně a duševně způsobilý pro práci v elektrotechnice dle § 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.

