
 

   

Seznam nářadí, které budou mít žáci pro školní rok 2020/2021 vlastní: 
 
Tříleté učební obory:           

                      

autolakýrník souprava 4 ks lakýrnických stěrek ocelových nebo nerezových, 1 

štětec plochý 2“, 1 štětec plochý 1“, sada špachtlí (3 ks), visací 

zámek, plastový brusný hoblík pro plošné broušení polyesterových 

tmelů – rozměr 150 mm, lakýrnická polomaska s první sadou filtrů, 

prachový respirátor, ochranné brýle 

automechanik (MOMV), 

autoelektrikář 

rýsovací jehla, sada pilníků o 5 kusech - délka 200 až 250 mm, pilník 

plochý - hrubý dl. 350 mm, posuvné měřítko kovové délka 150 mm, 

ocelové měřítko dlouhé 300 mm, šíře 25 mm, visací zámek, 

ochranné brýle, pracovní rukavice 

Autoelektrikář navíc pájka transformátorová 

karosář nůžky na plech vyhnuté, metr svinovací ocelový (2m), rýsovací 

jehla, ocelové měřítko, pilníky: kulatý, čtyřhranný, plochý, velký 

plochý, půlkulatý, vrtáky průměr 4,8; 6,5; 8, pracovní rukavice, 

ochranné brýle, červená tužka inkoustová. 

instalatér dřevěný skládací dvoumetr, lihový fix (alkohol. báze), tesařská 

tužka, nůžky na plastové potrubí do pr. 32 mm, sada pilníků, ruční 

pilka na kov vč. pilových listů, svářecí brýle, rukavice na svařování 

plamenem; visací zámek, velký čtverečkovaný sešit 445, psací 

potřeby 

klempíř kladivo 300-350 g, svinovací ocelový metr – 3 m, ocelové měřítko 

500 mm a 150 mm, důlčík, pilka na kov, sekáč plochý, kleště 

kombinované, nůžky na plech vystřihovací ROSTEX, nůžky na plech 

vyosené, levé - zn. ROSTEX, komínové kleště, brašna nebo kufr na 

nářadí, fixa CENTROPEN, rýsovací jehla, úhelnice 50 cm, ochranné 

brýle, pracovní rukavice 

zedník zednická lžíce, zednické kladivo, fanka, závaží /olovnice/, skládací 

dřevěný dvoumetr, tesařská tužka, vodováha 80 cm, ochranné 

brýle, pracovní rukavice 

tesař dřevěný skládací dvoumetr, svinovací třímetr, dláta tesařská 8, 16, 

26, 36-40; rýsovací tužka tesařská, guma, pilka ocaska 450-500 mm, 

rašple úsečová, pila čepovka (dýhovka), hoblík, hladík (klopkař), 

tesařské kladivo 600 g, úhelník s příložníkem 250 mm, úhelnice 

tesařská 500 mm, kleště štípací, visací zámek, ochranné brýle, 

pracovní rukavice  

 
Doporučujeme, aby každý žák měl uvedené nářadí vlastní.  
Další potřebné nářadí pro odborný výcvik bude žákům zapůjčeno ze skladu SOŠ a SOU. 


