VÝ ROBNÍPROVOZ obuv a kožené vý robky
Líbí se vám předmě ty z ků že?
Máte radost z toho, když vaší zásluhou vzniká nový vý robek?
Jste smířeni s tím, že svů j pracovní život strávíte
převážně v prostředí 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 OBUV A KOŽ ENÉ VÝROBKY.
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?
Myslíte si, že mezi vaše vlastnosti a
schopnosti patří trpě livost a
zruč nost?

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, mohla by se pro vás
hodit ně které z uplatně ní:

Pro vás by mohla bý t vhodná povolání:
kožařský diplomovaný
kožařský

- strojní obuvník - obuvník (specializovaný, zakázkový) - svrš kař dě lník obuvnické výroby - výrobce kož ené ho zbož í - rukavičkář -

otá zka navíc:
Je pravda, že více než vyrá bě t kožené
výrobky, byste chtě li pracovat na úpravě
a zušlechťová ní samotné kůže? A má te
aspoň trochu kladný vztah k chemii?

Má te v plá nu jít do uč ení?
Pro vás by mohla bý t vhodná uplatně ní:
- kož eluh - úpravář usní -
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kožařský
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Jak se jednotlivípracovníci podílejína prá ci
ve vá mi vybranéoblasti, jakéjsou jejich produkty?
technolog
plánovač
Př íprava
výroby

Výrobnípostup,
plá n výroby
mistr, vrchní mistr,
dispečer, manažer provozu
normovač
koželuh
úpravář usní
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materiá lů
pro
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Zhotovová ní
obuvi *)

obuvník
strojní obuvník
svrškař
dě lník v obuvnické vý robě
-----------------------------------

Zhotovová ní
dalších
kožených
výrobků

vý robce kožené ho zboží
rukavičkář

(brašny, kufry,
kabelky, sedla apod.)

Kož ené výrobky
*) Obuv je zařazena
pro zjednodušenído
kož ených výrobků, ale
vyrá bíse i z další
ch
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Jaký je hlavnícharakter činnosti?
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Obsluha strojů
a zař ízení

Běžná údržba
strojů a
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Seř izová nía
nastavová ní
parametrů
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obuvník
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svrškař
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Ř ízení,
organizová ní

Plá nová ní

Navrhová ní
výrobních
postupů

Vyř izová ní,
dojedná vá ní

mistr, vrchní mistr, dispečer, manažer provozu
plánovač
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zkoušení,
testová ní,
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normovač
technolog
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Jaké vzdě lání vede k jednotlivý m uplatně ním?
Obory vzdělá ní
Jsou tu nejběž nějšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , ž e jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.

kožařský inžený r

VŠ – nejlépe chemického,
případně textilního nebo
odě vního smě ru

diplomovaný
kožařský technik

Zpracová ní kůže (VOŠ )

vysoká
škola

Zpracová ní usní, plastů a pryže (SOŠ )

maturita,
vyššíškola

Kožedě lná výroba (SOŠ , ná stavby po SOU)

kožařský technik
Kožešnická výroba (SOŠ , ná stavby po SOU)

vyučení

Výroba obuvi (SOŠ , ná stavby po SOU)

koželuh
úpravář usní
rukavičkář
vý robce kožené ho
zboží
svrškař
obuvník
strojní obuvník
modelář - kopytář
dě lník obuvnické
vý roby

Koželužský chemik, zpracová ní kůže
Rukavič ká ř, rukavič ká řské prá ce
Brašná ř, brašná řské prá ce
Sedlá ř, sedlá řské prá ce
Svrškař, svrškařské prá ce
Obuvník, obuvnické prá ce
Výroba obuvi a kožené galanterie
Kopytá ř

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

Jestliž e pro výkon určité ho povolá nístačíurčitý stupeň vzdělá ní(např. zá kladnívzdělá ní, vyučeníapod.), nejsou
uvá děny obory vyššího stupně, i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína škodu.

