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zprávy

Elektrotechnický svaz český pořádá …
Přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků elektrických zaří-
zení (RTEZ) pro kategorie E2/A, E4/A, E3/A a E1/A a k přezkou-
šení revizních techniků (RT) po pěti letech

Šestidenní přípravný kurz pro kategorii E2/A 
Termín: 4. až 7. října 2010 (1. část)
  11. a 12. října 2010 (2. část)
Místo: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 

Tento kurz je rozdělen do dvou částí. V průběhu kurzu budou pro-
bírány testové otázky a poslední den bude věnován především přípra-
vě na ústní část zkoušky.

Třídenní přípravný kurz pro kategorii E4/A
Termín: 4. a 5. října 2010 (1. část)
  12. října 2010 (2. část)
Místo: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 

Tento kurz je rozdělen do dvou částí. Je především zaměřen na pří-
pravu ke zkoušce RT v rozsahu pro revize elektrických přístrojů, spo-
třebičů a ručního nářadí do 1 000 V v objektech třídy A. Poslední den 
(12. října) bude věnován především přípravě na ústní část zkoušky.

Třídenní přípravný kurz pro kategorii E3/A 
Termín: 4. a 11. října 2010 
           12. října 2010
Místo: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 

Tento kurz je zaměřen na přípravu ke zkoušce nových RT i pro 
přezkoušení RT po pěti letech v rozsahu pro kategorii E3/A – revize 
hromosvodů v objektech třídy A. V průběhu kurzu budou probírány 
testové otázky a poslední den (12. října) bude věnován především pří-
pravě na ústní část zkoušky.

Přípravný kurz pro kategorii E1/A 
Termín: prozatím nebyl stanoven (uskuteční se jen v případě zájmu)
Místo: Zelený pruh 1294/52, Praha 4 
Tento kurz je určen pro přípravu na rozšíření osvědčení RTEZ na 
vn a vvn. Kurz je vhodný i pro žadatele o přezkoušení po skončení 
pětileté platnosti osvědčení E1/A jako samostatný modul ke kurzu 
ESČ pro přezkoušení E2/A po pěti letech.

Pro účastníky kurzů je vypsán mimořádný termín zkoušek a pře-
zkoušení na 13. října 2010.

Další informace a přihlášky na adrese:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4 
tel.: 244 464 649, 244 464 071
fax: 244 464 072
email: esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

Semináře vzdělávací agentury PropagTeam
Agentura pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávacích 

akce, včetně lektorské činnosti. Doménou je silnoproudá elektro-
technika.
Vzdělávací akce jsou připravovány ve dvou podobách:
o plánované akce – semináře podle plánovaného programu, program 

je tvořen vlastním výběrem aktuálních témat vzdělávání v tomto 
oboru,

o akce na objednávku – školicí a vzdělávací akce přímo u zákaz-
níka.

Další informace na: http://www.volny.cz/melen

Semináře vzdělávací agentury L. P. Elektro
Nová norma ČSN 33 2130 ed. 2 a její využití v praxi
Termín Místo
21. září 2010 Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec
22. září 2010 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 

Václavské nám. 31, Praha
6. říjen 2010 Hotel Sigma Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
7. říjen 2010 Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno
20. říjen 2010 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň
21. říjen 2010 Dům techniky ČB, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice
9. listopad 
2010

Dům kultury města Ostravy, 28. října 124/2556, 
Ostrava

Akce je určena všem elektrotechnikům, projektantům, pracovní-
kům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bez-
pečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice. Účast-
níci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře 
podle norem ISO 9000. Tato akce je zařazena do projektu celoživot-
ního vzdělávání členů ČKAIT.

Další informace a přihlášky na: http://www.lpelektro.cz

Semináře vzdělávací agentury Unit
Přípravný kurz ke zkouškám RTEZ (revizní technik elektrických 
zařízení) E4/A – pro revize elektrického ručního nářadí 
a elektrických spotřebičů
Termín: 24. až 25. srpna 2010 (přednášky a konzultace)
  31. srpna 2010 (přednášky a konzultace)
  21. září 2010 (předběžný termín závěrečných zkoušek)
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Třídenní přípravný kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvěd-
čení RTEZ E4/A nebo pro ty, kteří si chtějí rozšířit jeho rozsah.

Doškolení a přezkoušení RTEZ – prodloužení platnosti osvědčení
Termín: 6. až 8. září 2010
  18. až 20. října 2010
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Třídenní doškolení je určeno revizním technikům, kterým kon-
čí po pěti letech platnost osvědčení. Po skončení školení mož-
nost složení závěrečných zkoušek (termín bude upřesněn v prů-
běhu školení).

Přípravný kurz ke zkouškám RTEZ
Termín: 24. až 25. srpna 2010 (přednášky a konzultace)
  31. srpna 2010 (přednášky a konzultace)
  1. září 2010 (přednášky a konzultace)
  14. až 15. září 2010 (přednášky a konzultace)
  21. září 2010 (předběžný termín závěrečných zkoušek)
Místo:   Dům kultury Dukla, Pardubice
Šestidenní přípravný kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvěd-
čení RTEZ nebo pro ty, kteří si chtějí rozšířit jeho rozsah. Po skonče-
ní kurzu možnost složení závěrečných zkoušek (termín bude upřes-
něn v průběhu kurzu).

Školení a přezkoušení z elektrotechnické způsobilosti 
dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Termín: 7. září 2010
  19. října 2010
Místo:  Dům kultury Dukla, Pardubice
Ke zkoušce je třeba doložit:
o doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice,
o potvrzení o délce praxe,
o potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice,
o osvědčení o posledním přezkoušení (pouze pro ověření).

Další informace a přihlášky na: http://www.unit.cz


