
Název vzdělávacího modulu:   Zdění nosných stěn a pracovní postupy ve stavebnictví 

Modul je součástí rekvalifikačního vzdělávacího programu Zedník 

Délka vzdělávacího modulu: 100 hodin 

Vstupní požadavky na uchazeče:  Min. základní vzdělání 

Místo konání: SOŠ a SOU-MŠP, Tyršova 500, Letovice 

Termín konání: duben – červen 2012 

Výuka bude probíhat 3x týdně v odpoledních hodinách (celkem 9 hodin týdně). 

Způsob ukončení modulu: Teoretické ověření, případně praktické předvedení. 

Získaný certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu 

Cena programu: 10.000 Kč 

Pilotní ověřování bude uchazečům hrazeno z finančních prostředků projektu UNIV 2 KRAJE. 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání 

řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti stavebnictví. 

Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a dovednosti pro kompetentní 

vykonávání běžných zednických prací. Modul vybaví frekventanty kompetencemi z oblasti 

pracovních postupů na stavbách. Seznamuje s jednotlivými částmi stavby, různými 

konstrukčními prvky a způsoby jejich návrhu i technologickými postupy provádění s 

návazností na použití nářadí, strojů a zařízení pro zednické práce. Frekventant se teoreticky 

připravuje na konkrétní provádění objektů pozemních staveb, které bude prakticky rozvíjeno 

a prohlubováno v praktické části modulu. Důraz je průběžně kladen na znalosti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při provádění prací. Modul je stěžejní částí rekvalifikačního vzdělávacího 

programu Zedník. Frekventant navrhuje pracovní postupy pro zadané pracovní úkoly, počítá 

plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě, 

počítá spotřebu materiálů pro zdění. Provede přípravné práce pro zdění – výškové a 

polohové vytyčení konstrukce, organizuje pracoviště, zdí nosné stěny, osazuje zárubně. 

Cílová skupina: 

Nově vytvořený koncept celoživotního učení umožňuje získávat kvalifikaci různými cestami, 

a to v kterékoliv fázi života tak, aby jednotlivec co nejlépe využil svých dispozic. Uchazeči o 

vzdělávání mohou být nezaměstnaní lidé, lidé vyučení v jiných oborech, pracující v oboru 

stavebnictví nebo široká veřejnost se zájmem o zednické řemeslo.  

 
 
 
Bližší informace:  
Ing. Mária Bašná, metodikCŽU     
basna@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878/106 
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