Učebný odbor 3355 H stolár

Základné údaje
Kód a názov študijného odboru: 3355 H stolár
Forma štúdia: denná
Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia: 3 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná
spôsobilosť
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:
 vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby alebo montáže nábytku,
 stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v sériovej
 alebo individuálnej výrobe
 pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v súkromnom sektore
 zameranom na spracovanie dreva
 čítať a kresliť technickú dokumentáciu
 vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov
 uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania
 používať počítačové aplikácie v rozsahu príslušného odboru
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové
štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom
odbore 3347 L drevárska a nábytkárska výroba a 6403 L podnikanie v remeslách
a službách, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.
Profil absolventa: Absolvent učebného odboru stolár je kvalifikovaný pracovník so širokým
odborným profilom
 schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v
odvetví spracúvania dreva, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a
konštrukcií, ich údržby a obnovy
 pozná prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení
odborných úloh
 ovláda príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály, technológie
výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, kontrolu kvality prevedených prác,
ekonomiku výroby a služieb v odbore
 na základe výkresovej dokumentácie, dokáže zvoliť a používať vhodné materiály a
technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými
zariadeniami, používať právne normy a predpisy vo svojom odbore
 je pripravený na výkon odborných činností v odvetví spracúvania dreva v podmienkach
veľkých, stredných i malých podnikov, živnosti, prípadne samostatného podnikania

