VÝ ROBNÍPROVOZ vý robky z keramiky,
z porcelánu a z kamene
Líbí se vám př edmě ty z keramiky, porcelánu nebo z kamene?
Líbí se vám, když ze surové ho materiálu vzniká ně co nové ho, ně co co
př ináš í užitek, nebo se dá dále opracovávat, aby to nakonec plnilo účel?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Máte radost z toho, když vaš í zásluhou vzniká nový vý robek?
Myslíte si, že máte cit pro rozliš ení hezký ch vě cí od nevkusný ch?
Jste smíř eni s tím, že svůj pracovní život strávíte
př evážně v prostř edí vý robních provozů a dílen?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě profesní oblast VÝ ROBKY Z KERAMIKY A KAMENE.
Myslíte si, že mezi vaše schopnosti
patří zruč nost a šikovnost?

Zvlá dá te jedná ní s lidmi?

Myslíte si, že za vaše vlastnosti lze
považovat trpě livost a soustředě nost.

Umíte si podrobně rozplá novat prá ci
do jednotlivých etap?

Myslíte si, že vá s bude bavit
obsluhovat různé stroje a zařízení?
Víte, že o tyto stroje je také třeba
peč ovat, prová dě t jejich údržbu?

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:

- keramik ruč ní - keramik strojní - modelář keramiky - formovač stavební kameniny a keramiky - kameník - umělecký keramik - umělecký kameník - malíř keramiky -
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Jak se jednotliví pracovníci podílejí na práci
ve vámi vybranéoblasti, jakéjsou jejich produkty?
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Modely keramických a
porcelánových předmětů a podle
nich zhotovené formy, v nichž je
keramika tvarována (netýká se
rotačních výrobků dělaných na
„hrnčířských“ kruzích).
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Znázorněné sché ma odpovídá výrobě ve větším podniku. Keramické předměty ovšem vyrábějí i
malovýrobci ve svých dílnách či atelié rech. Potom odpadají povolání technologa, vedoucího provozu,
případně i mistra, modeláře a malíře keramiky a všechno si organizují i provádějí samotní keramici.
Keramici však i větších podnicích mohou zastávat práci modelářů keramiky - kvalifikačně jsou na to
připraveni. Záleží na dělběpráce v příslušné organizaci.
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Jakévzdě lání vede k jednotlivým uplatně ním?
Obory vzdě lání

Jsou tu nejběžnější a relativně
nejvhodnější obory školního vzdělání
podle oborové soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá
povolání nemohou vykonávat i
absolventi jiných oborů.
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Sklá řská a keramická výroba (VOŠ )
vyučení

Keramická výroba (SOŠ , ná stavby po SOU)
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Malíř skla a keramiky
Kameník
Výtvarné a umě leckořemeslné prá ce – zprac.keramiky
Výtvarné a umě leckořemeslné prá ce – zprac.kamene
Zá kladní vzdě lá ní,
případně zauč ení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Jestliže pro výkon určité ho povolání stačí určitý stupeň vzdělání (např. základní vzdělání, vyučení apod.), nejsou
uváděny obory vyššího stupně, i když jejich absolvování samozřejměnení na škodu.

