Obsahová a časová osnova odborné výuky
(Návrh vzdělávacího plánu; dr. Letzel, TUM/WZW z 28.12.2008, resp. 10.8.2010)
pro duální odbornou výuku
chemických laborantů a laborantek
týkající se absolventů pocházejících z evropských zemí

Dle § 3 odst. 1 smlouvy o odborné výuce je mezi
výukovým podnikem:

vždy místní firma
případně ve smluvní spolupráci
s Technickou univerzitou v Mnichově

Ulice:
PSČ/Obec:

a

studentem/učněm:
v oboru:

Chemický laborant /Chemická laborantka

Navrhovaný výukový plán Technické Univerzity v Mnichově je plně v souladu s IHK-Normami*
(* IHK = Industrie- und Handelskammer .... Průmyslová a obchodní komora)

Dále jsou uvedeny výkony poměrných týdenních jednotek a skutečných týdnů, které je nezbytné
absolvovat, spolu s výukovými podíly (pevně stanovenými podle hodnoty závěrečné zkoušky dílu 1 a
2) vyžadovanými podle zkušebních pravidel IHK.
Je nutno upozornit, že výuka s důrazem na analytiku může být provedena bez omezení.
Úplné výkony v týdenních jednotkách (WE, + integrační čísla kvalifikace; čísla viz spodní tabulka)
- informační technika (13 + č.5)
- CHEMLAB Eurochem specificky dle oboru (13 + č. 1-3, 5)
- preparativní práce (16)
- analytické práce (45 + 17 + 13 + 13 + 13 + 13 + č.6 = 144 WE)
čili propočítáno na 50 týdnů (bez dovolené a odborné školy)
- informační technika (4,2 týdne, odpovídá 8,3%)
- CHEMLAB Eurochem specificky dle oboru (4,2 týdne, odpovídá 8,3%)
- preparativní práce (5,1 týdne, odpovídá 10,3%)
- analytické práce (36,5 týdne, odpovídá 77,6%)
Důležitost zkoušek (viz Zkušební pravidla IHK):
- právní a sociální (písemné odpovídá 7% + 13%)
- CHEMLAB Eurochem specificky dle oboru (celkem 0%)
- preparativní práce (písemné odpovídá 28%-x, prakticky odpovídá 25%)
- analytické práce (písemné odpovídá 52%+x, prakticky odpovídá 10%+65%)
-x resp. +x podíly z dílu 1 (% + % znamenají podíl dílu 1 a podíl dílu 2)
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Odborná výuka bude provedena podle údajů níže uvedené věcné a časové osnovy:

znalosti a schopnosti ke zprostředkování

přibližný čas
(týdenní jednotky)

Společné, integrativní zprostředkované kvalifikace
(příslušné číslo v příloze 1 rámcového výukového plánu)
- profesní výuka, německé případně dle země specifické pracovní- a
tarifní právo; navíc právo odpovídající příslušným zemím ve
„speciálních modulech“ provozů (1)
- skladba a organizace výukového provozu (2)
- provozní opatření pro odpovědné jednání (3)
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci (3.1)
- ochrana životního prostředí (3.2)
- užití energetických zdrojů (3.3)
- užití pracovních nástrojů a prostředků (3.4)
- opatření zajišťující dodržování kvality, orientace na styk se zákazníky
(3.5)
- hospodárnost v laboratoři (3.6)
- organizace práce a komunikace (4)
- plánování práce, práce v týmu (4.1)
- získávání informací a dokumentace (4.2)
- komunikační a informační systémy (4.3)
- získávání a zpracování dat (4.4)
- používání cizích řřečí při odborných úkolech (4.5)
- práce s pracovními látkami (5)
- chemické a fyzikální metody (6)
- odběr a příprava vzorků (6.1)
- fyzikální veličiny a látkové konstanty (6.2)
- analytické metody (6.3)
- dělení a spojování pracovních látek (6.4)

doprovodně během
výuky v místních
provozech, na
školách
provádějících
výuku a místech,
kde probíhají
praktika pro
speciální moduly

Povinné kvalifikační jednotky
- provedení analytických prací (7)
- příprava vzorků (7.1)
- kvalitativní analýza (7.2)
- spektroskopie (7.3)
- gravimetrie a vážková analýza (7.5)
- chromatografie (7.6)
- vyhodnocování výsledků (7.7)
- provedení preparativních prací (8)
- výroba preparátů (8.1)
- dělení a čištění látek (8.2)
- charakterizace produktů (8.3)

(45)
(3)
(4)
(9)
(15)
(11)
(3)
(16+17)
(16)
(9)
(8)
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znalosti a schopnosti ke zprostředkování

Volitelné kvalifikační jednotky ze seznamu I
-

užití technických postupů odběru vzorků a analytických postupů (12)
užití chromatografických postupů (13)
užití spektroskopických postupů (14)
užití analytických postupů propojených technik (15)
určování termodynamických veličin (16)
provedení biochemických prací (18)

přibližný čas
(týdenní jednotky)
4 ze 6jednotek
(týdenní jednotky)
(13)
(13)
(13)
(13)

Volitelné kvalifikační jednotky ze seznamu II
informační techniky v laboratoři (22)
práce s automatizovanými systémy v laboratoři (23)
analytická chemie životního prostředí (CHEMLAB Modul 1)
analytická chemie vod (CHEMLAB Modul 2)
analýza potravin (CHEMLAB Modul 3)
instrumentální analytika (CHEMLAB Modul4)
analýza léčiv (CHEMLAB Modul 5)
chemie kosmetik (CHEMLAB Modul6)

Jeden z volitelných modulů „CHEMLAB Modul“ obsahuje vždy tyto
body:
- aplikačně-technické práce, péče o zákazníky (24)
- management kvality, např. REACH (26)
- pracovní techniky spojené s životním prostředím (27)

2resp. 3ze
6jednotek
(týdenní jednotky)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

Dovolená
Celková doba výuky
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