zprávy

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro
Říjen
IV. setkání elektroprojektantů na Soláni
Termín: 2. až 3. října 2008
Místo: Soláň

Termín: 30. až 31. října 2008
Místo: Praha

Odborný doprovodný program k výstavě Elfetex fest Plzeň
Termín: 7. až 8. října 2008
Místo: Plzeň
Novinky v koncepcích rozváděčů a průmyslových komponent
Školení spojené s prezentací novinek firmy Moeller.
Termín
14. října 2008
15. října 2008
16. října 2008
21. října 2008
22. října 2008
23. října 2008

Místo
Brno
Jihlava
Praha
Olomouc
Ostrava
Zlín

Listopad
III. celostátní odborná konference elektrotechniků
Termín: 5. až 6. listopadu 2008
Místo: Hrotovice
Odborný doprovodný program k výstavě Elektrotechnika Ostrava
Termín: 11. listopadu 2008
Místo: Ostrava
Přezkoušení RT
Téma: výbuchy a vysoké napětí
Termín: 18 až 21. listopadu 2008
Místo: Velké Meziříčí

Kurz nových RT kategorie E2A
Termín: 13. až 17. října 2008, (4. až 5. listopadu 2008 zkoušky)
Místo: Jindřichův Hradec
Odborný doprovodný program k výstavě Aspera fest Praha

Další informace a přihlášky na adrese organizačního garanta:
L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
Lenka Parýzková mobil: 608 983 830
tel.: 545 234 002-3 – informační servis, fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz, http://www.lpelektro.cz

zprávy ESČ

Elektrotechnický svaz český pořádá
Přípravný kurz ke zkouškám revizních
techniků elektrických zařízení pro
kategorie E2 a E4 a k přezkoušení
revizních techniků po pěti letech
Kurz pro kategorii E2
Termín: 6. až 8. října 2008 (1. část)
13. až 15. října 2008 (2. část)
16. října 2008 (mimořádný termín
zkoušek a přezkoušení RT pro účastníky)
Místo: Střední škola technická v Praze 4,
Zelený pruh 1294/50
Přednášející: Ing. Michal Kříž, IN-EL,
spol. s r. o.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 2. října 2008
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu stanoveném pro revize elektrických zařízení do 1 000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů je zaměřen
na přípravu ke zkoušce nových revizních
techniků (RT) i pro přezkoušení RT po
pěti letech. Od 1. března 2008 totiž platí nová pravidla ITI Praha pro zkoušky
a přezkoušení RT. Testy pro obě skupiny
jsou stejné a budou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek. Nové testové otázky jsou zveřejněny na webových
stránkách ITI Praha (http://www.iti.cz –.
tlačítko Dokumenty – Testy pro písemnou
část).
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Kurz je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční ve dnech 6. až 8. října. Po víkendové přestávce kurz pokračuje
13. až 15. října. V prvních dvou dnech této
druhé části budou probrány zbývající testové otázky, třetí den bude zaměřen na přípravu na ústní část zkoušky.
Kurz pro kategorii E4
Termín: 9. a 10. října 2008
(zkouška 10. října)
Místo: Střední škola technická v Praze 4, Zelený pruh 1294/50
Odborný program:
Dvoudenní přípravný kurz je zaměřen na
přípravu ke zkoušce RT v rozsahu kategorie E4
– revize elektrických přístrojů a spotřebičů do
1 000 V v objektech třídy A. Příprava je zaměřena na témata, která jsou předmětem zkoušky.
Ke zkoušce je nutné předložit:
o doklad o ukončeném elektrotechnickém
vzdělání,
o potvrzení o délce odborné praxe – nejkratší
požadovaná praxe pro získání uvedeného
osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého
odborného vzdělání: 4 roky v případě vyučení, 3 roky pro ÚSO, 2 roky pro VŠ),
o osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V
v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu

o
o
o

pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat
i § 6 – pro samostatnou činnost),
zprávu o cvičné revizi elektrického spotřebiče,
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci RTEZ,
občanský průkaz.

Přípravný kurz k rozšíření osvědčení
RTEZ na vn a vvn – E1A
Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení po skončení pětileté platnosti osvědčení
E1A jako samostatný modul ke kurzu ESČ
pro přezkoušení E2A po pěti letech.
Termín: nebyl ještě pro tento kurz stanoven
(zkoušku bude možné složit v mimořádném
termínu ITI dne 16. října 2008 v sídle ESČ)
Místo: Střední škola technická v Praze 4,.
Zelený pruh 1294/50
Kurz je zaměřen na témata, která jsou předmětem zkoušky.
Přihlášky a další informace mohou zájemci
získat na adrese:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649
244 464 071
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
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