Zedník (36–020–H)

Dílčí kvalifikace splňují kriteria pro povolání:

Zedník

Obor Zedník obsahuje 19 dílčích zkoušek a žadatel musí prokázat odbornou způsobilost:
1. Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
2. Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních
materiálů nebo projektanty
3. Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci
stavebních materiálů nebo projektanty
4. Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
5. Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
6. Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
7. Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
8. Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
9. Provádění a opravy vícevrstvých omítek
10. Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
11. Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
12. Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání
zárubní
13. Provádění svislých konstrukcí z betonu
14. Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných
na stavbě
15. Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
16. Zdění komínů jednovrstvých
17. Stavění komínů vícevrstvých
18. Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
19. Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské 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 15 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 10 až 14 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 15000 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.

