VÝ ROBNÍPROVOZ papírenská vý roba
Bavilo by vá s vyrá bět papír a papírové vý robky?
Přitahujívá s dů myslné stroje?
Je pro vá s potěšením, když je mů ž ete uvé st do chodu, ovlá dat je?
Uvědomujete si, ž e tyto stroje nestačíjen ovlá dat,
ale i o ně pečovat, prová dět jejich údrž bu?
Jste smířeni s tím, ž e svů j pracovníž ivot strá víte
převá ž ně v prostředívý robních provozů a dílen?
Nevadívá m kontakt s prachem a chemiká liemi?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě profesní oblast PAPÍRENSKÁ VÝROBA.
Troufnete si i na tě žší fyzickou prá ci?

Zvlá dá te jedná ní s lidmi?

Jste připraveni na stá ní u stroje?

Umíte si podrobně rozplá novat prá ci
do jednotlivý ch etap?
Baví vá s plá novat, organizovat?
Má te v plá nu jít na střední odbornou
nebo na vysokou školu?

Má te v plá nu jít do učení?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla 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:

- papírník - zpracovatel papíru - papírenský knihař- pomocný pracovník v papír.prů myslu -
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Jakévzdě lání vede k jednotlivým uplatně ním?

Obory vzdě lání
Jsou tu nejběžnějš ía relativně nejvhodnějš í
obory š kolní
ho vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.
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Chemické obory VŠ
VOŠ se zamě řením na vý robu papíru nebo
alespoň na chemii
Provozní chemie, nejlépe zamě ření na vý robu
či zpracová ní papíru (SOŠ , ná stavby po SOU)
vyučení
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Provozní chemie, nejlépe zamě ření na vý robu
či zpracová ní papíru (4leté stud.obory SOU)
Strojník (zamě ření na vý robu či zpracová ní papíru)
Vý robce papíru, papírenské prá ce
Zá kladní vzdě lá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Jestliže pro výkon určité ho povolá nístačíurčitý stupeň vzdělá ní(např. zá kladnívzdělá ní, vyučeníapod.), nejsou
uvá děny obory vyš š ího stupně, i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína š kodu.

