Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Odborná příprava elektrotechniků
Školení vč. zkoušky na všechny § (mimo §9-RT elektro zařízení)
Kurz již proběhl
1 694 Kč vč. DPH
1.994 Kč cena za kurz s publikací

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Darina Šabacká, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz

Rozsah:

4 vyučovací hodiny + 4 hodiny zkouška

Lektoři:

Jiří Handlos
Josef Blokeš

Program:

♦ Organizace kurzu
Prezence: 7:45 - 8:00 hodin
Školení: 8:00 - 11:30 hodin
Zkouška: od 12:00 hodin
V rámci kurzu Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Odborná příprava elektrotechniků.
Vám nabízíme přípravu ke zkouškám elektrotechniků vhodnou pro všechny
kategorie pracovníků s odbornou způsobilostí dle § 4, 5, 6, 7, 8 a § 10
Vyhlášky č. 50/1978 Sb. - pro obnovení nebo doplnění znalostí potřebných k
provádění a organizování činností souvisejících s elektro zařízením.
Obsah kurzu
❖ Podnikatel v oboru elektro zařízení
❖ Kladení vodičů
❖ Ochrana před dotykem, jištění, měření
❖ Elektro zařízení a elektro instalace v různých prostředích a objektech
❖ Rozvodná elektro zařízení
❖ Elektro zařízení strojů, speciální zařízení
❖ Bezpečnost při práci s elektro zařízením
❖ Prozatímní zařízení
❖ První pomoc při úrazu elektrickým proudem
❖ Diskuze, dotazy
❖ Zkouška

Poznámka:

Kurz určen pro pracovníky, kteří se zabývají dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
obsluhou elektro zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti nebo
projektováním elektro zařízení, které vyrábějí, montují nebo provozují.
♦ Organizace kurzu
Prezence: 7:45 - 8:00 hodin
Školení: 8:00 - 11:30 hodin
Zkouška: od 12:00 hodin
♦ Cena kurzu
1.694 Kč cena za školení i zkoušku
1.994 Kč cena za školení i zkoušku s publikací "Příručka pro zkoušky elektrotechniků požadavky na základní odbornou způsobilost"
990 Kč cena za § 4 (bez zkoušky)
V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.
MOŽNOST ÚHRADY CENY ÚŘADEM PRÁCE
*** Podmínkou účasti u zkoušky je elektrovzdělání a potvrzená praxe.***
♦ Ke zkoušce je nutné donést:
- průkaz totožnosti
- doklad o nejvyšším dosaženém elektrovzdělání
- potvrzení praxe
- staré Osvědčení pokud bylo vydáno
- lékařské potvrzení ne starší 1 roku
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
♦ Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
♦ Veronika Šlosárková 724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz

