VÝ ROBNÍ PROVOZ vý robky ze dř eva
Baví vás tvoř it ze dř eva? Líbí se vám dř evě né vý robky?
Myslíte si, že máte cit pro rozliš ení hezký ch vě cí od nevkusný ch?
Ř ídíte se zásadou dvakrát mě ř , jednou ř ež?
Snesete, když ve vzduchu kolem vás je prach a piliny?
Jste smíř eni s tím, že svůj pracovní život strávíte
př evážně v prostř edí vý robních provozů a dílen?
Bude vám vyhovovat pracovní kolektiv složený př evážně z mužů?
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 DŘ EVĚ NÉ VÝROBKY.
Myslíte si, že mezi vaše schopnosti
patří zruč nost a šikovnost?
Myslíte si, že vá s bude bavit
obsluhovat rů zné stroje a zařízení?
Víte, že o tyto stroje je také třeba
peč ovat, prová dět jejich údržbu?

Zvlá dá te jedná ní s lidmi?
Umíte si podrobně rozplá novat prá ci
do jednotlivých etap?
Baví vá s plá novat, organizovat?

Má te v plá nu jít do uč ení?

Má te v plá nu jít na střední odbornou
nebo na vysokou školu?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohlo by se pro vás
hodit ně které z uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z povolání:

- truhlá ř - modelá ř - výrobce ná bytku - výrobce dřevě ných předmě tů - výrobce dřevě ných polotovarů - výrobce hudebních ná strojů - strojník na pile - natě rač - lakýrník -
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Jak se jednotliví pracovníci podílejí na práci
ve vámi vybranéoblasti, jakéjsou jejich produkty?
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výroby

technolog

plánovač

Vý robní postup

Plá n vý roby

(postup jednotlivý ch
vý robních operací)

(rozpis vý roby
na jednotlivé stroje,
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Výroba dř evě ných polotovarů
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kontrola vý roby

(prkna, latě , kulatiny, překližky apod.)
vý robce dřevě ný ch polotovarů
strojník na pile
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Výroba hotových dř evě ných výrobků
truhlář
modelář
vý robce nábytku
vý robce dřevě ný ch předmě tů
vý robce hudebních nástrojů
natě rač- laký rník

Dřevařskévý robky se ovšem vě tšinou nesklá dají jen ze dřeva, ale obsahují např. takékovovésoučásti a
plastovésoučá sti, kteréjsou vyrá bě ny ve strojírenství, v chemickém průmyslu apod., na nichž se podílejí i
ně která další povolání.

Jaký je hlavní charakter činnosti?
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modelář
vý robce dřevě ný ch předmě tů
vý robce dřevě ný ch polotovarů
strojník na pile
natě rač - laký rník
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Jakévzdě lání vede k jednotlivým uplatně ním?

Obory vzdě lání
Jsou tu nejbě žně jší a relativně nejvhodně jší
obory školního vzdě lá ní podle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů.
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Dřevařské obory VŠ

diplomovaný
dřevařský technik

Dřevařské obory VOŠ

dřevařský technik

Dřevařské SOŠ

natě rač-laký rník
vý robce hudeb.nástrojů

Ná stavbové obory pro absolventy SOU
Lakýrník

truhlář

Výrobce hudebních ná strojů

modelář

Truhlá ř, truhlá řské prá ce

vý robce nábytku
vý robce dřev.předmě tů

vyučení

Kartá č ník, kartá č nické prá ce
Zpracová ní dřeva, výroba kancel. a sport. potřeb
Zpracovatel dřeva

vý robce dřev.polotovarů

Zá kladní vzdělá ní,
případně zauč ení, kurs nebo instruktá ž v podniku

strojník na pile

Jestliže pro vý kon určitého povolá ní stačí určitý stupeň vzdě lá ní (např. zá kladní vzdě lá ní, vyučení apod.), nejsou uvá dě ny obory
vyššího stupně , i když jejich absolvová ní samozřejmě není na škodu.

