
www.sous.cz  sous@sous.cz 
 

Střední škola spojů a informatiky, Tábor,  Bydlinského 2474                      tel.381 254 166 
 

 

 

                                     
 

 

            

26-59-H/01 Spojový mechanik 

 

 

Povinné předměty 

 

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 2 2 1 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská výchova 1 1 1 3 

Fyzika 2 1 - 3 

Ekologie     2 - - 2 

Matematika 2 2 1 5 

Tělesná výchova 2 2 2 6 

Výpočetní technika 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

Technické kreslení 2 - - 2 

Základy elektrotechniky 5 - - 5 

Elektrotechnická měření - 3 2 5 

Telekomunikace - 2 2 4 

Sdělovací sítě - 1 3 4 

Odborný výcvik 12 15 15 42 

 
 

 

Spojový mechanik je tříletý učební obor pro chlapce s dobrým zdravotním stavem a zájmem o 

elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu 

telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. 

Studium se ukončuje závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Úspěšným absolventům 

oboru škola umožní vykonat přezkoušení a získat osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky  

50/1978 Sb. 

 

Všeobecné vzdělávací předměty u žáků pěstují kulturu vyjadřování i psaného projevu, základní 

znalost jednoho cizího jazyka a dobrou orientaci ve středoškolské matematice a fyzice. Převažují 

předměty odborné, připravující absolventy na místa kvalifikovaných montérů, správců sítí nebo 

obchodníků s telekomunikační technikou. Součástí výuky je i práce s počítačem. Odborný 

výcvik probíhá ve špičkově vybavených dílnách v areálu školy, ve druhém a třetím ročníku pak 

částečně na provozních pracovištích u firem z oboru informačních a telekomunikačních 

technologií. 

 

Absolventi oboru spojový mechanik najdou uplatnění u montážních firem pro telekomunikační 

nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se zabezpečením objektů, prodejců elektroniky a 

telekomunikační techniky a všude tam, kde se budují nebo udržují slaboproudé rozvody. Studenti 

s dobrými výsledky si mohou doplnit vzdělání v některém elektrotechnickém nástavbovém 

oboru a k výučnímu listu získat i maturitní vysvědčení.   
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Základy elektrotechniky 

Předmět seznamuje žáky se základními poznatky o elektrickém proudu, napětí a odporu, 

jejich vzájemných závislostech, přeměnách elektrické, magnetické a tepelné energie.  

 

Výpočetní technika 
Ve všech elektrotechnických oborech je dnes kladen důraz na počítačovou gramotnost, proto 

je předmět Výpočetní technika zařazen do všech ročníků studia. Po seznámení s ovládáním 

počítače a operačním systémem se studenti naučí pracovat s textovými editory, tabulkovým 

kalkulátorem, využívat Internet k elektronické korespondenci a vyhledávání informací. Ve 

vyšších ročnících se pak seznámí s programy pro automatizované měření, grafickými 

programy a digitálním zpracováním obrazu. 

 

Telekomunikace   
Předmět vysvětluje teoretické principy a základní fyzikální vztahy uplatňující se při přenosu 

informací pomocí elektrického nebo optického signálu. Poskytuje žákům znalosti o 

telekomunikačních zařízeních, jejich funkcích, parametrech a principech. Žáci získají 

poznatky o podobě a chování signálů v koncových zařízeních a telefonních ústřednách. 

Součástí obsahového okruhu jsou i poznatky o problematice tvorby, přenosu a zpracování 

digitálních signálů. 

 

Sdělovací sítě 
Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o telekomunikačních systémech, sítích, 

komunikačních technologiích a vést je ke správným postupům montážních a instalačních 

prací. Žáci se seznámí s moderními způsoby ukládání telekomunikačních kabelů, měřicí 

technikou, dokumentací a údržbou telekomunikačních i datových kabelů. Umí navrhnout 

vnitřní slaboproudé rozvody v budově podle norem pro strukturovanou kabeláž.  

 

Elektrotechnické měření 
Předmět se vyučuje formou praktických cvičení. Ve druhém ročníku se studenti seznámí se 

zásadami bezpečnosti práce na elektrickém zařízení, naučí se měřit elektrické napětí, proud, 

odpor, kapacitu a indukčnost. Ve třetím ročníku se pak pracuje s moderními elektronickými 

měřicími přístroji při měření charakteristik zesilovačů, tranzistorů, integrovaných obvodů a 

zjišťování parametrů telekomunikačních vedení. 

 

Ekonomika 
Předmět je přípravou na vstup do zaměstnání nebo na samostatné podnikání. Náplní výuky je 

příprava na jednání se zaměstnavatelem, náležitosti pracovní smlouvy, povinnosti a práva 

zaměstnance. Dále se předmět zabývá získáním živnostenského listu, hospodařením 

podnikatele, vedením účetních dokladů, odvodem daní a podáváním daňového přiznání. 

 

Odborný výcvik 

V prvním ročníku se žáci naučí ručně obrábět materiál, pájet, pracovat s vodiči a sestavit 

jednoduchá elektrotechnická zařízení. Ve druhém ročníku instalují strukturovanou kabeláž 

pro telefonní a počítačové sítě, zapojují a opravují telefonní přístroje, faxy, pobočkové 

ústředny a zabezpečovací zařízení. Ve třetím ročníku se zabývají zejména spojováním 

metalických i optických kabelů, jejich měřením a použitím v telekomunikačních 

i počítačových sítích. 


