Stavební truhlář (33-002-H)

Dílčí kvalifikace splňují kriteria pro povolání:

Truhlář

Obor Stavební truhlář obsahuje 16 dílčích zkoušek a žadatel musí prokázat odbornou způsobilost:
1. Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
2. Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků
3. Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci
4. Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce
pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků
5. Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků
6. Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání,
vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)
7. Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením
tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva
8. Montáž a osazování vestavěného nábytku
9. Montáž a osazování oken a dveří
10. Montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytku
11. Sestavování podlah na bázi dřeva
12. Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů
13. Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů
14. Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
15. Nakládání s odpadem z výroby a montáže
16. Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
Při ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, dodržování technologických
postupů, dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Doba přípravy na zkoušku (dílčí kvalifikace)
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během
zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení
uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Délka vykonání zkoušky (dílčí kvalifikace)
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou
se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Minimální a maximální cena za zkoušku (dílčí kvalifikace)
Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 2500 až 5900 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku
uvádějí jednotlivé autorizované osoby. Cena se bude odvíjet od výše nákladů za jednotlivé zkoušky
(dílčí kvalifikace).
Složení zkušební komise
Zkouška probíhá za přítomnosti jedné autorizované osoby nebo jednoho autorizovaného zástupce
právnické osoby.

