
Kvalifikace Kód
Výše úhrady (včetně 

DPH)

Úplná profesní kvalifikace        

maturita / výuční list

Opravář strojů a zařízení 23-001-H 7 500 Kč            

Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 7 500 Kč            

Zámečník 23-003-H 7 500 Kč            

Soustružení kovových materiálů 23-022-H 7 500 Kč            

Frézování kovových materiálů 23-023-H 7 500 Kč            

Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H 8 500 Kč            

Klempíř strojní 23-051-H 8 500 Kč            

Úplnou profesní kvalifikaci          

Klempíř (kód: 23-55-H/01)                                       
lze složit po předložení osvědčení o získání  této 

profesní kvalifikace konáním závěrečné zkoušky k 

získání výučního listu.                                                        

Broušení kovových materiálů 23-024-H 7 500 Kč            

Vrtání kovových materiálů 23-025-H 7 500 Kč            

Dílenský technolog pro 

strojírenskou výrobu
23-159-M 9 500 Kč            

Mechanik seřizovač tvářecích 

strojů 
23-160-M 9 500 Kč            

Programátor/programátorka CNC 

obráběcích strojů 
23-162-M 9 500 Kč            

Technolog/technoložka montážní 

výroby
23-161-M 9 500 Kč            

Technik pro montáž obráběcích 

strojů a zařízení
23-163-M 9 500 Kč            

Číslo účtu:

2100211111/2010

Variabilní symbol:   RODNÉ ČÍSLO

do vzkazu pro příjemce uvést:    PŘÍJMENÍ A JMÉNO

  + poznámka : PROFESNÍ ZKOUŠKA

Hotovostní platba

do školní pokladny - přijímá finanční manažerka 

plátce obdrží potvrzení 

(PŘÍJMOVÝ  POKLADNÍ  DOKLAD)

Ceník profesních zkoušek z kvalifikací u autorizované osoby                                                                                                                        

Střední škole - Podorlickém vzdělávacím centru v Dobrušce                                            

platný od 1.1.2023

Úplnou profesní kvalifikaci 

Strojní mechanik                                       
(kód: 23-51-H/01)                                       

lze složit po předložení osvědčení 

o získání  všech tří  profesních 

kvalifikací konáním závěrečné 

zkoušky k získání                            

výučního listu.                                                       

Žáci Střední školy - Podorlického 

vzdělávacího centra maturitních 

oborů a tříletých učebních oborů 

hradí u všech uvedených profesních 

zkoušek pouze  správní poplatek 
*                                                   

(*každou pouze jedenkrát)                  

Úplnou profesní kvalifikaci 

Mechanik seřizovač                                         
(kód: 23-45-L/01)                                       

lze složit po předložení osvědčení 

o získání  všech tří  profesních 

kvalifikací konáním odborné části 

maturitní zkoušky.                                                                             

Úplnou profesní kvalifikaci 

Mechanik strojů a zařízení                                        
(kód: 23-44-L/01)                                       

lze složit po předložení osvědčení o 

získání  dvou  profesních kvalifikací 

konáním odborné části maturitní 

zkoušky.                                                                         

Úplnou profesní kvalifikaci 

Obráběč kovů                                         
(kód: 23-56-H/01)                                       

lze složit po předložení osvědčení 

o získání  všech tří  profesních 

kvalifikací konáním závěrečné 

zkoušky k získání                            

výučního listu.                                                 


