Ke zkoušce si připravte 2 kompletně zpracované revizní zprávy (včetně podkladů a výpočtu spalinové
cesty). Jedna revizní zpráva musí být zpracována pro spalinovou cestu se spotřebičem na plynné
palivo a jedna revizní zpráva musí být zpracována pro spalinovou cestu se spotřebičem na palivo
pevné. Dále si přineste vlastní notebook se softwarem pro výpočet spalinových cest, který použijete
v praktické části zkoušky. Notebook dále musí mít volný USB slot, abychom vám mohli poskytnout
zadání pro revizní zprávu. Pro zpracování revizní zprávy v rámci praktické části zkoušky si můžete
připravit libovolné podklady.
Zkouška se skládá ze 3 částí:
1) Písemná část – v písemné části obdržíte test se 100 otázkami včetně odpovědí a), b), c), kdy
vždy pouze jedna, a právě jedna z odpovědí je správná. Správné odpovědi označíte
zakroužkováním. K testu nejsou povoleny žádné podklady a pomůcky. Na splnění testu
budete mít k dispozici 60 minut. Za úspěšné složení písemného testu se považuje správná
odpověď na 80 a více otázek (tzn. minimálně 80 % úspěšnost správných odpovědí). V případě
úspěšného složení testu pokračujete dál k praktické části. V případě nesplnění těchto
podmínek pro vás zkouška končí se závěrem neuspěl.
2) Praktická část – na začátku praktické zkoušky odevzdáte dvě revizní zprávy, které jste si
připravili před zahájením zkoušky (viz zadání) a následně si vylosujete jedny z deseti různých
podkladů pro zpracování revizní zprávy, které dostanete na USB flash disku. Na základě
těchto podkladů vypracujete kompletní revizní zprávu, a to včetně výpočtu spalinové cesty a
stanovení optimální dimenze odvodu spalin. K této části zkoušky jsou povoleny veškeré Vaše
podklady, včetně použití internetu, počítače, a hlavně softwaru pro výpočet spalinových cest.
Kompletně zpracovanou revizní zprávu odevzdáte zpět na USB flash disku. Doporučujeme si
připravit vzor revizní zprávy, zkontrolovat funkčnost softwaru pro výpočty spalinových cest ve
vašem notebooku a jeho aktualizaci. Na zpracování revizní zprávy budete mít k dispozici 90
minut. V rámci praktické části není dovolena elektronická ani telefonická konzultace.
3) Ústní část – poslední část zkoušky se bude týkat obhajoby všech Vašich revizních zpráv (té
kterou jste zpracovávali v praktické části a těch dvou, které jste zpracovali v rámci domácí
přípravy) a dále si vylosujete dvě témata, o kterých budete před zkušební komisí hovořit.
K této části zkoušky nejsou povoleny žádné podklady a pomůcky. Komise vám může pokládat
libovolné doplňující otázky, a to jak otázky které se týkají Vašich revizí a vytažených témat,
tak i otázky ze zbytku požadované problematiky
Úspěšným složením ústní části zkouška končí. Výsledky se dozvíte všichni jednotlivě na konci
zkušebního dne. Úspěšným složením zkoušky získáváte profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik
spalinových cest (kód: 36-024-H).

