
 
 
 
 
 
Střední škola AGC a.s. 
Rooseveltovo náměstí 5 
415 03 TEPLICE 
� 417 538 357, 417 502 514 
 
WWW stránky a e-mail: 
� škola:www.skola-agc.cz  
� studentská rada: www0.skola-agc.cz 
� info@skola-agc.cz  
 
 

Naše škola patří mezi nestátní střední školy. Majoritním vlastníkem školy je sklářská firma AGC Flat Glass Czech 
Teplice, přední výrobce plochých a automobilových skel v Evropě. Škola je zařazena do sítě středních odborných škol, působí 
ve formě akciové společnosti. 
 
Nosnou činností je výuka oborů vzdělání: 
V denní formě vzdělávání (určeno pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním): 

• Informační technologie, kód 18-20-M/01 – ŠVP Technik ICT a průmyslové aplikace 

• Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 – ŠVP Ekonom a podnikání 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01 – ŠVP Učitel MŠ a vychovatel 

• Elektrikář, kód 26-51-H/01 – ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení 
V nástavbovém dálkovém studiu (je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem): 

• Mechanik elektrotechnik, kód 26-41-L/51 – ŠVP Elektrotechnik 

• Podnikání, kód 64-41-L/51 – ŠVP Ekonom a podnikání 
Ve zkráceném dálkovém studiu (je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou): 

• Elektrikář, 26-51-H/01 – ŠVP Elektrikář a rozvodná zařízení (ZDS) 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75-31-M/01 – ŠVP Učitel MŠ a vychovatel (ZDS) 
Dále pak celoživotní vzdělávání pro mateřskou firmu, organizace regionu a rekvalifikace pro potřeby Úřadu práce v Teplicích.  
Škola je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů. 
 
 
 

 

ELEKTRIKÁŘ 
Obor vzdělání: 

26-51-H/01 Elektrikář 
ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení (ZDS) 

 
Pozn.: platí pro absolventy středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. 

Absolventi vzdělávacích programů konstruovaných na základě tohoto ŠVP se s ohledem na příslušnou 
specializaci mohou uplatnit především v oblastech: 

� instalace, oprav, údržbě a kontrole elektrických rozvodů a zařízení;  
� měření a testování různých elektrických strojů a spotřebičů;  
� realizace rozvodů a zapojení elektrické energie v průmyslových a obytných objektech;  
� zabezpečování automatizačních a regulačních prvků;  
� realizace číslicové techniky a ICT, pracovat dle technologických postupů a jiné dokumentace. 

 

Možnými uplatněními absolventů (elektrikář) jsou: provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, 
elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných 
sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář. 
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UČEBNÍ PLÁN 
 
Obor vzdělání: 26-51-H/01 Elektrikář 

ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení (ZDS) 
 
Pozn.: platí pro absolventy středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (roční konzultační hodiny). 
 

Vzdělávací okruhy 
I.  

roč. 

Všeobecně vzdělávací 
předměty 

 
10 

 ICT (nepovinný předmět) 10 

Odborné předměty  
225 

 Elektrotechnika 15 
 Materiály a technologie 5 
 Rozvodná zařízení 10 
 Elektrotechnická měření 15 
 Elektrické stroje a přístroje 15 
 Elektronika 5 
 Odborný výcvik 160 

Celkem 235 
 


