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1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání
Název školy

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo
náměstí 2

Adresa školy

Masarykovo náměstí 2, 509 27 Nová Paka

Zřizovatel školy

Královéhradecký kraj

Název programu dalšího
vzdělávání

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Typ programu dalšího
vzdělávání

Rekvalifikační vzdělávací program

Vstupní požadavky na
uchazeče

Ukončené základní vzdělání

Podmínky zdravotní
způsobilosti uchazeče

Nejsou stanoveny

Forma studia

Prezenční

Délka studia

215 hodin

Způsob ukončení

Započtení úspěšně absolvovaných modulů

Získaná kvalifikace

Příprava k vykonání zkoušky k získání dílčí kvalifikace

Certifikát

Osvědčení o absolvování

2. Profil absolventa
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance zakázkové i průmyslové výroby vybraných druhů
dámských oděvů. Na základě absolvování vzdělávacího programu je schopen samostatné
činnosti od přijetí zakázky po finální dohotovení oděvů.

3. Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Absolvent má možnost uplatnění na pozici zaměstnance při průmyslovém i zakázkovém
způsobu šití vybraných druhů dámských oděvů. Je schopen samostatné výrobní činnosti
od přijetí zakázky až po finální úpravu oděvů.

4. Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Vzdělávací program umožní získat teoretické i praktické dovednosti pro zhotovení a výtvarné
dozdobení oděvů a textilu. Cílem programu je připravit absolventa k praktickému vykonávání
uvedených činností /např. v pozici zaměstnance průmyslové nebo individuální výroby oděvů/.
Absolvent vzdělávacího programu získá teoretický i praktický základ umožňující úspěšné
vykonání zkoušky k získání dílčí kvalifikace Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H).

5. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Program Zhotovování sukní, halenek a šatů obsahuje celkem 5 modulů. Z toho jsou 4
moduly povinné a 1modul volitelný.
Modul T1 Komplexní příprava je zaměřen na přípravnou část oděvů od počáteční fáze tj.
přijetí zakázky a komunikace se zákazníkem, braní měr na postavě a zařazení do velikostní
tabulky oděvů, posouzení vhodnosti materiálu a určení jeho spotřeby na vybraný druh oděvů.

Modul T2 Zhotovování sukně je zaměřen na technologické a konstrukční řešení sukní
s ohledem na druh a spotřebu oděvního materiálu a jejich možné kombinace. Dokonalé
využití možné dostupné šicí a žehlící techniky.
Modul T3 Zhotovování halenky je zaměřen na technologické a konstrukční řešení halenek
s ohledem na druh a spotřebu oděvního materiálu a jejich možné kombinace. Dokonalé
využití možné dostupné šicí a žehlící techniky.
Modul T4 Zhotovování šatů je zaměřen na technologické a konstrukční řešení šatů
s ohledem na druh a spotřebu oděvního materiálu a jejich možné kombinace. Dokonalé
využití možné dostupné šicí a žehlící techniky.
Modul T5 Moderní textilní techniky rozvíjí estetické cítění, zabývá se vhodností barev
a vzorů. Je zaměřen na zdokonalení a zlepšení vzhledu oděvního nebo textilního výrobku
pomocí výtvarných textilních technik.

6. Organizace výuky
Celý vzdělávací program obsahuje 215 hodin. V případě absolvování plného rozsahu
je výuka rozdělena do 16 týdnů. Výuka bude prováděna v budově školy, teoretická příprava
v plně vybavené odborné učebně oboru krejčí, pro praktickou výuku jsou k dispozici dílny
odborného výcviku, které svým vybavením umožňují kvalitní splnění všech cílů vzdělávacího
programu. Výuka bude probíhat v pracovních dnech v odpoledních hodinách, ve vztahu
k BOZP se bude řídit platným dílenským řádem.

7. Vstupní předpoklady
Kurz je určen pro uchazeče, kteří mají ukončené základní vzdělání.

8. Učební plán
Střední škola gastronomie a služeb,
Nová Paka, Masarykovo náměstí 2

Masarykovo náměstí 2, 509 27 Nová Paka

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Název modulu

Kód
modulu

Hodinové dotace
teorie

praxe

samostudium

Způsob
ukončení
modulu

POVINNÉ MODULY
Komplexní příprava

T1

5

5

0

zkouška

Zhotovování sukně

T2

20

30

0

zkouška

Zhotovování halenky

T3

30

40

0

zkouška

Zhotovování šatů

T4

30

40

0

zkouška

85

115

0

Součty
CELKEM

200
VOLITELNÉ MODULY
Moderní textilní techniky

T5

5

10

0

zkouška

