VÝ ROBNÍPROVOZ chemická a gumárenská výroba
Bavívás chemie? Nevadívám kontakt s chemikáliemi?
Bavilo by vás ř ídit složité chemické procesy?
Líbíse vám, když ze surového materiálu vzniká ně co zcela nového,
ně co co př ináš íužitek?
Př itahujívás dů myslné stroje?
Je pro vás potě š ením, když je mů žete uvést do chodu, ovládat je?
Uvě domujete si, že tyto stroje nestačíjen ovládat,
ale i o ně pečovat, provádě t jejich údržbu?
Jste smíř eni s tím, že svů j pracovníživot strávíte
př evážně v prostř edírozsáhlých výrobních provozů ?
Jste schopni rychlé reakce?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast CHEMICKÁ A GUMÁ RENSKÁ VÝ ROBA.
Zvládáte jednánís lidmi?

Dovedete si sebe představit, jak
neustále obsluhujete a kontrolujete
stroje a zařízenívyž adující
maximálnísoustředě nost,
ukázně nost a zodpově dnost?

Umíte si podrobně rozplánovat práci
do jednotlivý ch etap?

Máte v plánu jít do uč ení?

Máte v plánu jít na středníodbornou
nebo na vysokou školu?

Vhodná povolání:

Vhodná povolání:

- chemik - chemik vý roby chemický ch vláken - chemik farmaceutický - plastikář- gumař- celuló zař- chemik zpracování ropy - chemik tukové ho prů myslu a kosmetiky - strojník vý roby stavebních hmot - chemik-laborant - dělník chemické vý roby -

Bavívás plánovat, organizovat?
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Jakévzdělá nívede k jednotlivým uplatněním?
Obory vzdělá ní
Jsou tu nejbě žně jšía relativně nejvhodně jší
obory školní
ho vzdě lá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.

vysoká
škola

chemický inžený r

Chemické obory VŠ

diplomovaný
chemický technik

Průmyslová chemie, chem.technologie (VOŠ )

maturita,
vyššíškola

Aplikovaná chemie (SOŠ , VOŠ )
Analytická chemie aplikovaná (SOŠ )

chemický inžený r
Chemická technologie (SOŠ )

vyučení

Průmyslová chemie (SOŠ , nástavby po SOŠ )
chemik laborant
chemik
chemik zpracováníropy
chemik tukové ho
průmyslu a kosmetiky
chemik farmaceutický
chemik vý r.chem.vláken
gumař
plastikář

Chemik - laborant
Chemik, práce v chemické vý robě
Farmaceutická vý roba
Vý robce a zpracovatel silikátový ch vláken
Gumař-plastikář
Vý robce papíru, papírenské práce
Vý roba stavebních materiálů

celulózař
strojník vý roby
stavebních hmot

Základnívzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku
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Jestliže pro výkon určitého povolá nístačíurčitý stupeň vzdě lá ní(např. zá kladnívzdě lá ní, vyučeníapod.), nejsou
uvá dě ny obory vyššího stupně , i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína škodu.

