
Časový plán a program kurzu
(Případná změna termínů vyhrazena)

1. lekce - korespondenční
Další informace ke studiu obdržíte nejpozději 7 dnů před I. soustředěním, a to poštou.

Tato lekce je zaměřena na znalost právních předpisů a na ochranu před nebezpečným

dotykovým napětím. Z těchto oblastí obdržíte dvě sady otázek. Během této domácí

přípravy se pokusíte najít správné odpovědi na zaslané otázky. Vypracované odpovědi si

přivezete s sebou na I. soustředění a my Vám je opravíme.

Obdržíte také informace o tom, jak bude probíhat přihlašování ke zkoušce.

2. lekce:  12. října 2020 - I. celodenní soustředění v Nymburce  (9.00 -16.00 hod.)
Přednáška k lekcím 2. a 3. Předání studijních materiálů. Na tomto soustředění obdržíte
i normu ČSN 33 1600 ed. 2. Bude probrán postup při revizi podle ČSN 33 1600 ed. 2

a ochrana živých a neživých částí podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Obdržíte také

CD-ROM ELEKTRO, na kterém jsou i otázky používané při písemné části zkoušky.

U všech otázek je uvedena správná odpověď a podrobné vysvětlení. Seznámíme Vás s průběhem

zkoušek a probereme otázky, které budou použity v testech u zkoušky.

Pokud se chcete zúčastnit společného přezkoušení 11. listopadu 2020 v Hradci Králové,

vysvětlíme Vám, jak „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ vyplnit.

3. lekce - domácí příprava
Tato lekce je určena k procvičení dosud získaných znalostí a k přípravě na praktické měření.

Materiály a otázky pro tuto lekci obdržíte na prvním celodenním soustředění. Během této

domácí přípravy se opět pokusíte zaškrtat správné odpovědi na zadané otázky. Vypracované

odpovědi si přivezete s sebou na II. soustředění do Nymburka a my Vám je opět opravíme.

4. lekce: 10. listopadu - II. celodenní soustředění v Nymburce  (9.00 -16.00 hod.)
Konzultace k předešlým lekcím, krátký test. Provedení praktických měření při revizích.

Podrobné zopakování postupů podle normy ČSN 33 1600 ed. 2. Vypracování cvičné revizní

zprávy (předkládá se u zkoušky). Souhrnné zopakování právních předpisů. Pokyny ke zkoušce.

Zkouška: 11. listopadu 2020 + ještě jeden den při větším počtu uchazečů než 15.

Přezkoušení bude provedeno na pobočce Technické inspekce České republiky (TIČR)

v Hradci Králové. Zkouška bude v rozsahu kategorie E4. Můžete si zvolit i jinou pobočku,

ale termín zkoušky vám pak určí pobočka. Poplatek za zkoušku a za vystavení

osvědčení ve výši 3.600,- Kč uhradí posluchači kurzu přímo na účet TIČR. Tato platba

není zahrnuta v ceně kurzu a platí se na účet, který sdělí TIČR.

Zkouška se skládá z písemné části (2 testy po 15 otázkách) a z ústní části.

PŠIS
Polabské Školící a Informační Středisko

Ing. Jiří Váňa, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk, tel.: 325 512 771

Potřebujete provádět revize
elektrických spotřebičů

dle současné ČSN 33 1600 ed. 2 ?

Zveme Vás do kurzu revizních

techniků elektrických zařízení

v rozsahu kategorie E4.

Pro úplnost uvádíme přehled všech kategorií revizních techniků elektro:

E1 - všechna elektrická zařízení včetně zařízení nad 1000 V a včetně hromosvodů

E2 - všechna elektrická zařízení do 1000 V včetně hromosvodů

E3 - hromosvody

E4 - elektrické nářadí a spotřebiče
www.elektro-shop.cz      psis@elektro-shop.cz

S kurzem získáte i  licenci k produktu CD-ROM ELEKTRO,
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který obsahuje i všechny testové otázky a odpovědi s podrobným vysvětlením.



Příjmení, jméno, titul: 1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

Organizace:

Adresa:

PSČ:

e-mail: Telefon:

Potvrzujeme, že jsme dne ........................ uhradili z našeho účtu č.  .....................................

za výše uvedené pracovníky vložné v celkové výši ............... Kč.

IČO: DIČ:

Datum: razítko a podpis:

1. Místo konání: soustředění se konají v prostorách našeho střediska, které se nachází

na Palackého třídě 413 v Nymburce (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží

ČD). Soustředění začínají od 9.00 hod. a končí v 16.00 hod.

2. Datum konání: od 12. října 2020 do 11. listopadu 2020

3. Přihlásit se můžete na www.elektro-shop.cz nebo e-mailem nebo poštou na adresu:

Ing. Jiří Váňa, PŠIS

Palackého třída 413

288 02 Nymburk

psis@elektro-shop.cz

3. Uzávěrka přihlášek je 5. října 2020, včetně provedení platby.

Na telefonním čísle 325 512 771 nebo na internetu si můžete ověřit aktuální obsazenost kurzu.

4. Účastnický poplatek činí 7.200,- Kč  (cena je již včetně 21% DPH).

5. Úhradu účastnického poplatku proveďte příkazem k úhradě na účet PŠIS, KB Nymburk,

číslo účtu: 445847191/0100, variabilní symbol 1210 nebo poštovní poukázkou typu "C"

na adresu našeho střediska.                     IČO: 49536494                        DIČ: CZ5905191875

6. Daňový doklad pak obdržíte poštou, nebo přímo na I. soustředění při prezenci.

7. Přihlášku lze písemně zrušit, avšak nejpozději do uzávěrky, t.j. do 5. října 2020.

8. V případě zrušení přihlášky po uzávěrce, nebo při neúčasti přihlášeného účastníka,

se účastnický poplatek nevrací. Přihlášený účastník však může za sebe poslat náhradníka.

Organizační pokyny Vážení,

nabízíme Vám možnost absolvování našeho kurzu ke  zkouškám revizních
techniků elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí.

Jaké jsou požadavky?

Především je třeba, aby přihlášení měli platné osvědčení v rozsahu §6, §7 nebo §8

podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.  a splňovali také předepsané požadavky pro praxi

ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Předepsané požadavky na praxi jsou:
a) vyučení v elektrotechnickém oboru a alespoň 4 roky praxe, nebo

b) úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 3 roky praxe, nebo

c) vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 2 roky praxe.

Kurz je zaměřen na získání nebo obnovení osvědčení v kategorii E4, tj. pro revize

elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí do 1 000 V  v prostorách bez nebezpečí výbuchu.

Praxe ukázala, že dva celodenní semináře doplněné o další dvě lekce formou

samostudia jsou právě tou nejúčinnější formou přípravy k úspěšné zkoušce. Tímto

způsobem šetříme Váš čas i náklady spojené s dojížděním a také minimalizujeme

absenci v zaměstnání. Samostatné vypracování odpovědí na dvě lekce vede účastníky

k průběžnému studiu, což je nejlepší zárukou trvalých znalostí a tedy i úspěchu u zkoušky.

Cvičnými testy zbavíme budoucí revizní techniky trémy, která bývá častou a zbytečnou

příčinou neúspěchu u zkoušky.

Kurz probíhá ve 4 částech zadávaných a vyhodnocovaných v průběhu kurzu.

Účastníci obdrží normu ČSN 33 1600 ed. 2, potřebné studijní materiály a další

materiály potřebné nejen ke zkoušce, ale i pro vlastní revizní praxi.

V rámci kurzu proběhnou dvě jednodenní soustředění obsahující přednášky

závažných témat, konzultace, dílčí testy a zpracování cvičné revize.

Cena kurzu je 7.200,- Kč za jednoho účastníka a zahrnuje i cenu normy a

studijních materiálů, které účastníci obdrží. V uvedené ceně je již také započítána

nejnovější verze CD-ROM ELEKTRO !

O kvalitě kurzu svědčí vysoké procento úspěšnosti u zkoušek. Toho dosahujeme

úzkou spoluprací s každým účastníkem zvlášť. Neslibujeme Vám tedy žádnou zázračně

pohodlnou metodu, ale cílevědomou, účelnou a dokonce i zábavnou práci.

Budete-li s námi spolupracovat, zaručujeme Vám  tu nejkvalitnější a nejúspěšnější

připravenost nejen ke zkoušce, ale i k vlastnímu výkonu revizí.

Aby bylo možno věnovat každému studujícímu patřičnou péči, je počet omezen
na 28 účastníků. Účastníci jsou zařazováni dle datumu došlých přihlášek a poplatků.

Na tel. 325 512 771 si můžete předem ověřit, zda je ještě v kurzu volné místo!

Máte-li o studium zájem, zašlete nám vyplněnou přihlášku
s uvedeným datem platby co nejdříve, nejpozději však do 5. října 2020.

do kurzu revizních techniků elektrických spotřebičů, který začíná 12. října 2020

Závazná přihláška



Časový plán a program kurzu
(Případná změna termínů vyhrazena)

1. lekce - korespondenční
Další informace ke studiu obdržíte nejpozději 7 dnů před I. soustředěním, a to poštou.

Tato lekce je zaměřena na znalost právních předpisů a na ochranu před nebezpečným

dotykovým napětím. Z těchto oblastí obdržíte dvě sady otázek. Během této domácí

přípravy se pokusíte najít správné odpovědi na zaslané otázky. Vypracované odpovědi si

přivezete s sebou na I. soustředění a my Vám je opravíme.

Obdržíte také informace o tom, jak bude probíhat přihlašování ke zkoušce.

2. lekce:  12. října 2020 - I. celodenní soustředění v Nymburce  (9.00 -16.00 hod.)
Přednáška k lekcím 2. a 3. Předání studijních materiálů. Na tomto soustředění obdržíte
i normu ČSN 33 1600 ed. 2. Bude probrán postup při revizi podle ČSN 33 1600 ed. 2

a ochrana živých a neživých částí podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Obdržíte také

CD-ROM ELEKTRO, na kterém jsou i otázky používané při písemné části zkoušky.

U všech otázek je uvedena správná odpověď a podrobné vysvětlení. Seznámíme Vás s průběhem

zkoušek a probereme otázky, které budou použity v testech u zkoušky.

Pokud se chcete zúčastnit společného přezkoušení 11. listopadu 2020 v Hradci Králové,

vysvětlíme Vám, jak „Žádost o prověření odborné způsobilosti“ vyplnit.

3. lekce - domácí příprava
Tato lekce je určena k procvičení dosud získaných znalostí a k přípravě na praktické měření.

Materiály a otázky pro tuto lekci obdržíte na prvním celodenním soustředění. Během této

domácí přípravy se opět pokusíte zaškrtat správné odpovědi na zadané otázky. Vypracované

odpovědi si přivezete s sebou na II. soustředění do Nymburka a my Vám je opět opravíme.

4. lekce: 10. listopadu - II. celodenní soustředění v Nymburce  (9.00 -16.00 hod.)
Konzultace k předešlým lekcím, krátký test. Provedení praktických měření při revizích.

Podrobné zopakování postupů podle normy ČSN 33 1600 ed. 2. Vypracování cvičné revizní

zprávy (předkládá se u zkoušky). Souhrnné zopakování právních předpisů. Pokyny ke zkoušce.

Zkouška: 11. listopadu 2020 + ještě jeden den při větším počtu uchazečů než 15.

Přezkoušení bude provedeno na pobočce Technické inspekce České republiky (TIČR)

v Hradci Králové. Zkouška bude v rozsahu kategorie E4. Můžete si zvolit i jinou pobočku,

ale termín zkoušky vám pak určí pobočka. Poplatek za zkoušku a za vystavení

osvědčení ve výši 3.600,- Kč uhradí posluchači kurzu přímo na účet TIČR. Tato platba

není zahrnuta v ceně kurzu a platí se na účet, který sdělí TIČR.

Zkouška se skládá z písemné části (2 testy po 15 otázkách) a z ústní části.

PŠIS
Polabské Školící a Informační Středisko

Ing. Jiří Váňa, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk, tel.: 325 512 771

Potřebujete provádět revize
elektrických spotřebičů

dle současné ČSN 33 1600 ed. 2 ?

Zveme Vás do kurzu revizních

techniků elektrických zařízení

v rozsahu kategorie E4.

Pro úplnost uvádíme přehled všech kategorií revizních techniků elektro:

E1 - všechna elektrická zařízení včetně zařízení nad 1000 V a včetně hromosvodů

E2 - všechna elektrická zařízení do 1000 V včetně hromosvodů

E3 - hromosvody

E4 - elektrické nářadí a spotřebiče
www.elektro-shop.cz      psis@elektro-shop.cz

S kurzem získáte i  licenci k produktu CD-ROM ELEKTRO,
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který obsahuje i všechny testové otázky a odpovědi s podrobným vysvětlením.



Příjmení, jméno, titul: 1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

Organizace:

Adresa:

PSČ:

e-mail: Telefon:

Potvrzujeme, že jsme dne ........................ uhradili z našeho účtu č.  .....................................

za výše uvedené pracovníky vložné v celkové výši ............... Kč.

IČO: DIČ:

Datum: razítko a podpis:

1. Místo konání: soustředění se konají v prostorách našeho střediska, které se nachází

na Palackého třídě 413 v Nymburce (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží

ČD). Soustředění začínají od 9.00 hod. a končí v 16.00 hod.

2. Datum konání: od 12. října 2020 do 11. listopadu 2020

3. Přihlásit se můžete na www.elektro-shop.cz nebo e-mailem nebo poštou na adresu:

Ing. Jiří Váňa, PŠIS

Palackého třída 413

288 02 Nymburk

psis@elektro-shop.cz

3. Uzávěrka přihlášek je 5. října 2020, včetně provedení platby.

Na telefonním čísle 325 512 771 nebo na internetu si můžete ověřit aktuální obsazenost kurzu.

4. Účastnický poplatek činí 7.200,- Kč  (cena je již včetně 21% DPH).

5. Úhradu účastnického poplatku proveďte příkazem k úhradě na účet PŠIS, KB Nymburk,

číslo účtu: 445847191/0100, variabilní symbol 1210 nebo poštovní poukázkou typu "C"

na adresu našeho střediska.                     IČO: 49536494                        DIČ: CZ5905191875

6. Daňový doklad pak obdržíte poštou, nebo přímo na I. soustředění při prezenci.

7. Přihlášku lze písemně zrušit, avšak nejpozději do uzávěrky, t.j. do 5. října 2020.

8. V případě zrušení přihlášky po uzávěrce, nebo při neúčasti přihlášeného účastníka,

se účastnický poplatek nevrací. Přihlášený účastník však může za sebe poslat náhradníka.

Organizační pokyny Vážení,

nabízíme Vám možnost absolvování našeho kurzu ke  zkouškám revizních
techniků elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí.

Jaké jsou požadavky?

Především je třeba, aby přihlášení měli platné osvědčení v rozsahu §6, §7 nebo §8

podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.  a splňovali také předepsané požadavky pro praxi

ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Předepsané požadavky na praxi jsou:
a) vyučení v elektrotechnickém oboru a alespoň 4 roky praxe, nebo

b) úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 3 roky praxe, nebo

c) vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 2 roky praxe.

Kurz je zaměřen na získání nebo obnovení osvědčení v kategorii E4, tj. pro revize

elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí do 1 000 V  v prostorách bez nebezpečí výbuchu.

Praxe ukázala, že dva celodenní semináře doplněné o další dvě lekce formou

samostudia jsou právě tou nejúčinnější formou přípravy k úspěšné zkoušce. Tímto

způsobem šetříme Váš čas i náklady spojené s dojížděním a také minimalizujeme

absenci v zaměstnání. Samostatné vypracování odpovědí na dvě lekce vede účastníky

k průběžnému studiu, což je nejlepší zárukou trvalých znalostí a tedy i úspěchu u zkoušky.

Cvičnými testy zbavíme budoucí revizní techniky trémy, která bývá častou a zbytečnou

příčinou neúspěchu u zkoušky.

Kurz probíhá ve 4 částech zadávaných a vyhodnocovaných v průběhu kurzu.

Účastníci obdrží normu ČSN 33 1600 ed. 2, potřebné studijní materiály a další

materiály potřebné nejen ke zkoušce, ale i pro vlastní revizní praxi.

V rámci kurzu proběhnou dvě jednodenní soustředění obsahující přednášky

závažných témat, konzultace, dílčí testy a zpracování cvičné revize.

Cena kurzu je 7.200,- Kč za jednoho účastníka a zahrnuje i cenu normy a

studijních materiálů, které účastníci obdrží. V uvedené ceně je již také započítána

nejnovější verze CD-ROM ELEKTRO !

O kvalitě kurzu svědčí vysoké procento úspěšnosti u zkoušek. Toho dosahujeme

úzkou spoluprací s každým účastníkem zvlášť. Neslibujeme Vám tedy žádnou zázračně

pohodlnou metodu, ale cílevědomou, účelnou a dokonce i zábavnou práci.

Budete-li s námi spolupracovat, zaručujeme Vám  tu nejkvalitnější a nejúspěšnější

připravenost nejen ke zkoušce, ale i k vlastnímu výkonu revizí.

Aby bylo možno věnovat každému studujícímu patřičnou péči, je počet omezen
na 28 účastníků. Účastníci jsou zařazováni dle datumu došlých přihlášek a poplatků.

Na tel. 325 512 771 si můžete předem ověřit, zda je ještě v kurzu volné místo!

Máte-li o studium zájem, zašlete nám vyplněnou přihlášku
s uvedeným datem platby co nejdříve, nejpozději však do 5. října 2020.

do kurzu revizních techniků elektrických spotřebičů, který začíná 12. října 2020

Závazná přihláška
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