VÝ ROBNÍ PROVOZ potraviny
Bavilo by vá s vyrá bět a zpracová vat potraviná řské zbož í?
Má te smysl pro čistotu?
Nebude vá m činit potíž e dodrž ová níhygienických předpisů?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás
bý t vhodná právě oblast POTRAVINY.

Vyhovovaly by vá m jako
předměty potraviná řské
vý roby mouka a cukry?

Má te v plá nu
jít do učení?

Pro vás by se mohla hodit uplatně ní
- mlyná ř - pekař - cukrá ř - cukrovarník -

Vyhovovala by vá m jako
hlavnípotraviná řská
surovina maso?

Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:

Má te kladný
vztah
k chemii?

Vyhovovala by vá m jako
hlavnípotraviná řská
surovina mlé ko?

Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:

Bude vá s
bavit obsluha
dů myslný ch
zařízenía
aparatur?

Líbilo by se vá m vyrá bět
pivo, víno nebo jiné
alkoholické ná poje?

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

Bavívá s chemie?
Líbilo by se vá m řídit chemické
procesy?

- řezní
k a uzená ř -

- mlé kař -

Pro vás by se mohla hodit uplatně ní:
- pivovarní
k a sladovní
k- vinař - lihovarní
k-

Pro vás by mohla bý t vhodná uplatně ní:
diplomovaný potraviná řský

potraviná řský
technik1)

potraviná řský
technik2)

inž enýr3)

Zvlá dá te jedná nís lidmi?
Bavívá s plá novat, organizovat?
Umíte si podrobně rozplá novat
prá ci do jednotlivý ch etap?

mistr, vrchnímistr dispeč er, manaž er provozu
normovač
technolog, plá novač
kontrolor jakosti pracovník řízeníjakosti
1

) maturita

2

) VOŠ ,

3

) VŠ

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
technolog
plánovač

mistr, vrchní mistr,
dispečer, manažer provozu
normovač
kontrolor jakosti,
pracovník ř ízení jakosti

Vý robnípostup,
plá n vý roby

Prá ce v některý ch z níž e uvedený ch
povolá ních nemusí vž dy probíhat
v prostředí potraviná řské velkový roby,
ale v malé firmě (zejména to platí u
pekaře, cukrá ře, řezníka a vinaře,
v řídký ch případech i u dalších
typový ch pozic. Potom tito pracovníci
mnohdy zastá vají i prá ci technologů,
vedoucích
provozů
i
mistrů
dohromady - všechno si organizují i
prová dějísami.

Ř ízenívý roby,
kontrola vý roby

VYRÁ BĚ NÉ POTRAVINY
Hlavně mouka; takékrupice, rý ž e, kukuřice, hrá ch apod. – loupané
Cukr kostkový , krystalový i moučkový , šťá vy

POVOLÁ NÍ
mlynář
cukrovarník

Pečivo, chléb, vá nočky, kolá če, šá tečky aj. (hlavně čerstvépečivo)

pekař

Oplatky, sušenky, suchary, keksy, perníky, aj. (hl. trvanlivépečivo)

pekař - pečivář

Bonbóny, čokolá dy, dezerty, ž elé, rozinky, arašídy, ká va apod.

cukrář - cukrovinkář

Zá kusky, dorty, bá bovky, moučníky, ná kypy, zmrzliny apod.

cukrář

Mléko, smetana, má slo, sý ry, tvarohy, jogurty, sunar apod.

mlé kař

Maso, uzeniny, paštiky, masnépolotovary a konzervy, tuky apod.
Mraž enépotraviny, konzervovanédž emy, kompoty, limoná dy apod.

ř ezník a uzenář
konzervář

Pivo

pivovarník a sladovník

Víno

vinař

Lihoviny
Různédruhy průmyslově vyrá běný ch potravin

lihovarník
dě lník potravinář ské vý roby

Jaký je hlavní charakter činnosti?
Práce
s ručními
nástroji a
pomůckami

Obsluha strojů
a zařízení,
jejich běžná
ú držba

Ruční
seřizování a
nastavování
parametrů

ř ezník a uzenář

Nastavování
parametrů
pomocí
programů

Obsluha
řídicích panelů
složitý ch vý rob

Měření,
zkoušení,
testování

tyto činnosti má průmyslový drůbežář
tyto činnosti má cukrovinkář

cukrář

tyto činnosti má pečivář

pekař

cukrovarník
mlynář
pivovarník a sladovník
vinař
lihovarník
konzervář

Ř ízení,
organizování

Plánování

Navrhování
vý robních
postupů

Vyřizování,
dojednávání

mistr, vrchní mistr, dispečer, manažer provozu
plánovač

technolog

Kontrola

Měření,
zkoušení,
testování,
navrhování
normovač
technolog

pracovník ř ízení jakosti
kontrolor jakosti

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání

Jsou tu nejběž nějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , ž e jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů.

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

vysoká
škola

potravinář ský inžený r
diplomovaný
potravinář ský technik

Chemie a technologie potravin
Potraviná řská technologie (VOŠ )
Potraviná řství(SOŠ , ná stavby po SOU)

maturita,
vyššíškola

Analý za potravin
Technologie sacharidů
Technologie masa
potravinář ský technik
Kvasná technologie
Technologie mlé ka
Technologie tuků

vyučení

Konzervá renská technologie
mlynář

Mlyná ř, mlyná řské prá ce

pekař

Pekař, pekařské prá ce

cukrář

Cukrá ř, cukrovinká ř, cukrá řské prá ce

mlé kař

Mlé kař, mlé kařské prá ce

ř ezník a uzenář
pivovarník a sladovník
konzervář
vinař
lihovarník
dě lník potravinář ské vý roby

Ř ezník-uzená ř, řeznické a uzená řské prá ce
Sladovník, pivovarník, pivovarnické prá ce
Konzervá ř, konzervá renské prá ce
Biochemik pro lihovarskou vý robu a vý robu vín
Zá kladnívzdělá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

