
 

 

 
 

 
Délka, forma a druh studia 

Druh získaného vzdělání: střední 

Délka přípravy:  3 roky 

Obor je určen:   pro dívky i chlapce 

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška 

Certifikace:   výuční list 

Forma:    denní studium s možností ubytování na internátu 

 
Stručný popis učebního oboru 

V průběhu tří let se žáci seznámí s ručním a strojovým šitím. Zhotovují 

oděvy průmyslovým i zakázkovým způsobem, naučí se manipulovat 

s oděvním materiálem, který vhodně využijí na výrobu ozdob a módních 

doplňků. Při výuce používají dekorativní techniky jako je malování na textil, 

batikování a jiné. 

V průběhu studia se seznámí se základy vizážistiky (denní líčení, večerní 

líčení, soutěžní líčení). V  rámci dekorace těla  se naučí modeláž gelových 

nehtů, manikúru a P. shine.  

Ovládají konstrukci střihu základních oděvních výrobků - sukně, kalhot, halenek, šatů a sak. Naučí se zhotovovat 

bytovou dekoraci interiéru . 

Vybavení oboru 

Pro výuku oboru jsou k dispozici dvě učebny vybavené průmyslovými 

šicími stroji a stroji speciálními – obnitkovacími stroji, dvoujehlovým 

strojem se spodním krytím, lemovacím strojem, dírkovačkou. Pro 

zkvalitnění výuky byl taktéž zakoupen vyšívací stroj PFAFF Creative, který 

je schopen dle zadaného požadavku vyšít různé motivy výšivek. K žehlení 

slouží moderní elektro-parní žehličky s odsávacím prknem. 

Na vižázistiku a modelář nehtů je učebna vybavena kvalitními pomůckami. 

Nově je zavedena výuka konstrukce střihů PC formou programu ACCU 

MARK, což rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.  

 

Další aktivity oboru 

Žáci v průběhu školního roku připravují módní přehlídky, kde předvádějí modely, které zhotovili během výuky pod 

vedením učitele odborného výcviku. Je to především módní přehlídka u příležitosti Dne otevřených dveří a účast na 

Celostátních módních přehlídkách odborných učilišť a praktických škol z celé ČR. 

 

Uplatnění absolventů 

Absolvent učebního oboru se uplatní při výkonu povolání výrobce bytových a 

oděvních dekorací, oděvů a kusových výrobků v pozici pracovníka ve 

velkých, středně velkých i malých oděvních firmách, bytových centrech a 

specializovaných prodejnách oděvů. 

 

 

 

 

 

 

Každý žák při nástupu do oboru obdrží zdarma většinu pomůcek pro výuku odborného výcviku. 

V rámci studia lze získat řidičské oprávnění skupiny B. V rámci doplňkové činnosti lze (za úplatu) 

získat řidičské oprávnění skupiny AM, T. 


