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Se studijními materiály získáte i nejnovější verzi CD-ROM ELEKTRO!
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NEZAPOMEŇTE, že Vaše

      osvědčení je nutno včas prodloužit!

RT

www.elektro-shop.cz

Časový plán a program kurzu
(případná změna termínů vyhrazena)

15. června 2021 - uzávěrka přihlášek
Vyplňte si přihlášku do kurzu a proveďte platbu za kurz. Po obdržení úhrady Vám zašleme

poštou studijní materiály. Současně také obdržíte 2 cvičné testy, na které se pokusíte správně

odpovědět. Vypracované odpovědi si přivezete k opravě.

Zašleme Vám také pokyny, jak se přihlásit ke zkoušce na předjednaný termín 19. 7. 2021.

Ke zkoušce si předem sami vyberte jednu nebo dvě ze svých hotových revizních zpráv.

Kopie vybraných revizních zpráv si přivezete ke kontrole na školení do Nymburka, nebo

nám je můžete zaslat poštou předem.

22. června 2021 - celodenní školení v Nymburce  ( 9.00 - 16.15 hod. )
Seznámíme Vás s průběhem zkoušek a převezmeme od Vás kopii revizní zprávy k posouzení.

Opravené zprávy Vám tentýž den vrátíme. Obdržíte CD-ROM ELEKTRO. Na něm najdete

mimo jiné i texty všech zákonů a vyhlášek, které souvisejí se zkušebními otázkami. Jsou

tam také uvedeny všechny otázky a odpovědi, které se používají při testech.

Seznámíme Vás s nejdůležitějšími změnami norem, vyhlášek a zákonů, které se týkají

praxe revizního technika. Ukážeme si, jak k učení využívat CD-ROM ELEKTRO.

Probereme postup při revizích podle současné normy ČSN 33 1600 ed. 2.

Budeme se věnovat i otázkám, které Vás čekají v písemné části zkoušky.

Podrobněji probereme a vysvětlíme ty otázky, ve kterých se nejčastěji chybuje.

Opravíme Vám přinesené cvičné testy a pak obdržíte další 2 cvičné testy.

Domácí příprava
Tato část je určena k procvičení dosud získaných znalostí a ke studiu testových otázek.

Podklady jsou na CD-ROM ELEKTRO, které již budete mít. Během této domácí přípravy

se opět pokusíte označit správné odpovědi na další 2 cvičné testy, které jste obdrželi na

školení. Napíšete si také odpovědi na 20 slovních otázek, které jste obdrželi na školení.

Vypracované testy i písemné odpovědi si sami zkontrolujete a opravíte podle výsledků,

které jste také obdrželi na školení.

Zkouška: 19. července 2021
Zkouška se skládá z písemné části (2 testy po 15 otázkách) a z pohovoru k revizním zprávám.

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 1.800,- Kč uhradíte na účet Technické inspekce České republiky. Tato platba není

zahrnuta v ceně kurzu. Pokyny pro platbu, číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělí Technická

inspekce České republiky, až obdrží Vaši přihlášku ke zkoušce.

Nestihli jste termín uzávěrky?
Pokud by zbylo v kurzu místo, můžete se přihlásit vyjímečně i po uzávěrce. V takovém

případě se ale na www.ticr.eu samostatně přihlásíte přímo na Vámi vybranou pobočku TIČR.

Na zkoušku pak půjdete v termínu, který Vám určí TIČR.



1. Místo konání: školení se koná v prostorách našeho střediska, které se nachází na

Palackého třídě 413 v Nymburce (rohová budova, cca 300 m od hlavního nádraží ČD).

2. Datum konání: 22. června 2021  od 9. 00 hod. do 16.15 hod.
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 15. června 2021, včetně provedení platby.

4. Účastnický poplatek činí 3.000,- Kč  (včetně 21% DPH) a nezahrnuje poplatek za zkoušku.

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

číslo účtu: 445847191/0100, variabilní symbol 226, nebo poštovní poukázkou typu "C"

na adresu našeho střediska.                          IČO: 49536494                        DIČ: CZ5905191875

6. Do přihlášky uveďte datum, kdy jste provedli platbu!

7. Daňový doklad pak obdržíte poštou, nebo přímo na školení při prezenci.

8. Přihlášku lze písemně zrušit, avšak nejpozději do uzávěrky, t.j. do 15. června 2021.

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

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

Organizační pokyny Vážení,
nabízíme Vám možnost absolvování našeho doškolovacího kurzu, který

je určen pro prodloužení platnosti osvědčení revizních techniků elektrického
ručního nářadí a elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

Kurz je zaměřen na prodloužení osvědčení pro revize el. spotřebičů a el. ručního

nářadí do 1 000 V, v prostorách bez nebezpečí výbuchu = E4/A.

Dlouholetá praxe ukázala, že školení doplněné domácí přípravou (cvičné testy)

je právě tou nejúčinnější formou přípravy k úspěšné zkoušce. Tímto šetříme Váš čas

i náklady spojené s dojížděním a absencí v zaměstnání. Cvičnými testy Vás zbavíme
trémy, která bývá častou a zbytečnou příčinou neúspěchu u zkoušky.

V rámci kurzu proběhne jedno celodenní školení obsahující přednášky
závažných témat, konzultace, dílčí testy a kontrolu donesených kopií revizních zpráv

elektrických spotřebičů a ručního elektrického nářadí.

Jaké jsou požadavky u přezkoušení?
- osvědčení revizního technika, kterému dosud nevypršela platnost

- platné osvědčení o zkoušce dle vyhl. č. 50/1978 Sb. - minimálně § 6

- 1x revizní zpráva el. spotřebiče nebo nářadí (vyberete ze svých revizních zpráv)

- lékařské potvrzení - pro práce na el. zařízeních, a to i pod napětím a ve výškách

Cena kurzu je 3.000,- Kč za jednoho účastníka a zahrnuje i cenu studijních

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

verze CD-ROM ELEKTRO!

Na CD-ROM  jsou mimo jiné i aktuální otázky a odpovědi z obou zkoušených okruhů:

1. Obecné předpisy (zákony a vyhlášky) ..................... 48 otázek (pro E4)
2. Ochrana před NDN (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) ....... 50 otázek (pro E4)

Na CD-ROM ELEKTRO také získáte program, který umí simulovat písemnou
část zkoušky náhodným výběrem otázek, včetně vyhodnocení Vašich odpovědí.

 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 účastníků
omezen. 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 do kurzu
co nejdříve, nejpozději však do 15. června 2021.

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

Platnost dosavadního osvědčení RT mi končí dne: .......................................................

Organizace:

IČO: DIČ:

Adresa:

PSČ:

e-mail: Telefon:

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

za výše uvedeného pracovníka vložné v celkové výši ............... Kč.

Datum: razítko a podpis:

na doškolení a přezkoušení RT el. ručního nářadí a spotřebičů, které začíná 22. 6. 2021

Závazná přihláška
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