VÝ ROBNÍ PROVOZ textil a oděvy
Vyznáváte rč ení, že „Š aty dělají č lověka“?
Přitahují vás krásné látky?
Myslíte si, že máte cit pro rozliš ení
hezké ho obleč ení a hezký ch látek od nevkusný ch?
Bude vám vyhovovat pracovní kolektiv složený převážně z žen?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě profesní oblast TEXTIL A ODĚ VY.
Baví vás šití?

Zvládáte jednání s lidmi?

Myslíte si, že mezi vaše vlastnosti a
schopnosti patří trpě livost a
zruč nost?

Umíte si podrobně rozplánovat práci
do jednotlivých etap?
Baví vás plánovat, organizovat?

Ř ídíte se zásadou dvakrát mě ř a
jednou řež?
Máte v plánu jít do uč ení?

Pro vás by mohla bý t vhodná uplatně ní:
- krejč í (švadlena) - kožišník - klobouč ník - rukavič kář - šič ka -

Máte v plánu jít na střední odbornou
nebo na vysokou školu?

Pro vás by mohla bý t vhodná povolání:
oděvní
oděvní
diplomovaný
technik1)

oděvní
technik2)

inžený r3)

mistr, vrchní mistr, dispeč er, manažer provozu
normovač
technolog, plánovač
kontrolor jakosti, inžený r jakosti

otá zka Je pravda, že více než na zhotovování odě vů byste se chtě li podílet na
navíc: výrobě různých látek a textilií?

Máte v plánu jít do uč ení?

Chcete jít na stř.odb.č i vysokou školu?

Pro vás by mohla bý t vhodná uplatně ní:
- př adlák - tkadlec - plsť ař - pletař - vý robce netkaný ch textilií - zušlechť ovač textilií - textilnídělník -

Pro vás by mohla bý t vhodná povolání:
textilní
textilní
diplomovaný
technik1)

textilní
technik2)

inžený r3)

mistr, vrchnímistr, dispeč er, manažer provozu
normovač
technolog, plánovač
kontrolor jakosti, pracovník ř ízení jakosti
1
2
3
) maturita
) VOŠ ,
) VŠ

Jak se jednotlivípracovníci podílejína prá ci
ve vá mi vybranéoblasti, jakéjsou jejich produkty?
mistr, vrchní mistr
vedoucí provozu
normovač
technolog
plánovač
kontrolor jakosti,
inžený r jakosti

Vý roba textilních materiálů
(příze, nitě , vlna, bavlna, koudel, provazy aj.)
přadlák
textilní dě lník

Plánování
,
řízenía kontrola
textilnívýroby
Ú pravy a zuš lechťování
textilí
zušlechťovač textilií
(textilní chemik
tiskař textilií
barvíř textilií)

Vý roba látek a dalš ích ploš ný ch textilií
(látky na odě vy a na prádlo, plachty, sítě , záclony,
koberce, plsti, vata apod.)
tkadlec
plsťař
pletař (vč. krajkáře, sítovače apod.)
vý robce netkaný ch textilií
textilní dě lník

Textilnictví
Odě vnictví

Vý roba oděvů a oděvních doplňků
krejčí
kožišník
kloboučník
rukavičkář
pletař
šička

Plánování,
ří
zenía kontrola
odě vnívýroby*)
výroby
*) povolání uvedená u
výroby odě vů a odě vní
ch
doplňků často nepracujíjen
ve velkých podnicí
ch ale
jako drobnísoukromní
ci.

mistr, vrchní mistr
vedoucí provozu
normovač
technolog
plánovač
kontrolor jakosti,
inžený r jakosti

Jaký je hlavnícharakter činnosti?

Prá ce
s ručními
pomů ckami a
ná stroji

Bě žná
údržba
strojů a
zařízení

Obsluha
strojů a
zařízení

Ruční
seřizová ní a
nastavová ní
parametrů

textilní dě lník
tkadlec
přadlák
vý robce netkaný ch textilií
zušlechťovač textilií
krejčí
pletař
kožišník
kloboučník
rukavičkář
šička

Ř ízení,
organizová ní

Plá nová ní

Navrhová ní
vý robních
postupů

Vyřizová ní,
dojedná vá ní

mistr, vrchní mistr, dispečer, manažer provozu
plánovač

technolog

Kontrola

Mě ření,
zkoušení,
testová ní,
navrhová ní
normovač
technolog

pracovník řízení jakosti
kontrolor jakosti

Jaké vzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdě lá ní

Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školní
ho vzdě lánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiných oborů .

Jestliže pro výkon určitého povolánístačíurčitý stupeň
vzdě lání(např. základnívzdě lání
, vyučeníapod.),
nejsou uvádě ny obory vyšší
ho stupně , i když jejich
absolvovánísamozřejmě nenína škodu.

textilní inžený r
vysoká
škola

odě vní inžený r
Textilní výroba a odě vnictví

maturita,
vyššíškola

diplomovaný
textilní technik
diplomovaný
odě vní technik

Textil a odě vnictví (VOŠ )
Textilnictví (SOŠ , nástavby po SOU)

textilní technik

Zušlechťování textilií (SOŠ , nástavby po SOU)

odě vní technik

Odě vnictví (SOŠ , nástavby po SOU)

přadlák

Přadlák, přádelnické práce

plsťař

Plsťař, plsťařské práce

tkadlec

Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců

vý robce netkaný ch
textilií
pletař
zušlechťovač textilií

Výrobce textilií, textilní výroba
Prýmkař, prýmkařské práce
Pletař, pletařské práce
Textilní chemik, zušlechťovací práce
Krejč í, krejč ovské práce

krejčí

Š vadlena, šití odě vů, prádla a rukavic

šička

Strojní vyšívač ka

kloboučník
kožešník
rukavičkář
textilní dě lník

Klobouč ník, klobouč nické práce
Kožešník, kožešnické práce
Rukavič kář, rukavič kářské práce
Základní vzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku

vyučení

