VÝ ROBNÍ PROVOZ strojírenské výrobky
Máte radost z toho, když vaš ízásluhou vzniká nový výrobek?
Př itahujívás dů myslné stroje?
Je pro vás potě š ením, když je mů žete uvést do chodu, ovládat je?
Uvě domujete si, že tyto stroje nestačíjen ovládat,
ale i o ně pečovat, provádě t jejich údržbu?
Jste smíř eni s tím, že svů j pracovníživot strávíte
př evážně v prostř edívýrobních provozů a dílen?
Bude vám vyhovovat pracovníkolektiv složený př evážně z mužů ?
Ř ídíte se zásadou dvakrát mě ř , jednou ř ež?
Dokážete si př edstavit, jak ve skutečnosti vypadají
na papíř e nakreslené př edmě ty?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě profesní oblast STROJÍRENSKÉ VÝROBKY.
Jste připraveni stále stát u stroje?

Zvládáte jednánís lidmi?

Myslíte si,
ž e vydrž íte v hluč né m prostředí?

Umíte si podrobně rozplánovat práci
do jednotlivý ch etap?

Jste schopni rychlé reakce?
Máte v plánu jít do uč ení?

Vhodná uplatně ní:
- soustruž ník - frézař - vrtař - brusič kovů - ková ř - strojní klempíř - strojní zá mečník - ná strojař - svá řeč kovů - úpravá ř kovů - smaltér - natěrač-lakýrník - montá ž ní dělník -

Bavívás plánovat, organizovat?
Máte v plánu jít na středníodbornou
nebo na vysokou školu?
Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z povolání:
strojírenský diplomovaný
technik1) strojírenský
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Jak se jednotliví pracovníci podílejí na práci
ve vámi vybranéoblasti, jakéjsou jejich produkty?
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Vý robní postup

Plá n vý roby

(postup jednotlivý ch
vý robních operací)
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přípravky

Ř ízení vý roby,
kontrola vý roby

soustružník
fré zař
vrtař

Výroba
jednotl.
souč ástí

kovář

brusič kovů

strojní zámečník
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Strojírenské vý robky se ovšem vě tšinou neskládají jen ze strojních souč ástí, ale obsahují např. také
elektrosouč á sti, elektronickéobvody, různéplastovésouč ásti, kteréjsou vyrábě ny v chemickém průmyslu
apod., na nichž se podílejíi ně která dalšípovolá ní.

Jaký je hlavní charakter č innosti?
Práce
s ruč ními
nástroji

Obsluha
jednoduchých
zař ízení

Obsluha
slož itých
strojů a
zař ízení

Běž ná
údrž ba
strojů a
zař ízení
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Nastavování
seř izování a parametrů Montování
nastavování
pomocí
parametrů
programů

Opravy

soustružník
fré zař
brusič kovů
vrtař
nástrojař
kovář
úpravář kovů
smalté r
strojní zámečník
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montážní dě lník

Ř ízení,
organizování
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Navrhování
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Vyř izování,
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mistr, vrchní mistr, dispečer, manažer provozu
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technolog
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testování,
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normovač
technolog

pracovník řízení jakosti
kontrolor jakosti

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školního vzdě lá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů.

vysoká
škola

strojní inžený r
diplomovaný
strojírenský technik
strojírenský technik

Strojírenské obory VŠ

maturita,
vyššíškola

Strojírenské obory VOŠ
Strojírenské obory SOŠ

strojní zámečník

vyuč ení

Nástavbové obory pro absolventy SOU

nástrojař
soustružník kovů

Zámeč ník, zámeč nické práce a údrž ba

fré zař

Nástrojař, nástrojařské práce

vrtař

Obrábě č kovů, obrábě č ské práce

brusič kovů
klempíř
kovář
úpravář kovů
smaltér
natě rač-laký rník
kurs svařová ní

Klempíř, klempířské práce ve strojírenství
Strojníkovář, kovářské práce
Rytec kovů, rytecké práce
Ú pravář kovů, úpravářské práce
Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě
Laký rník, laký rnické práce
Základnívzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku

svářeč kovů
montážní dě lník
Jestliže pro vý kon urč itého povolá ní stač í urč itý stupeň vzdě lá ní (např. zá kladní vzdě lá ní, vyuč ení apod.), nejsou
uvá dě ny obory vyššího stupně , i když jejich absolvová ní samozřejmě není na škodu.

