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Uměleckořemeslné zpracování dřeva
práce truhlářské

Cílem učiva je poskytnout žákům znalosti a dovednosti a řemeslnou zručnost při výrobě nábytku. Učí se jednotlivým pracím a
technikám výroby, povrchové úpravy včetně instalace nábytku. Obecným cílem předmětu je naučit žáky ovládat pracovní postupy a
konstrukci výroby nábytku, realizovat výrobu uměleckořemeslně ztvárněného nábytku, seznámit se s technikami oprav.

Charakteristika učiva
Žáci se učí

získat základní dovednosti a řemeslnou zručnost

naučit se pracovní postupy při ručním opracování a konstrukčním spojováním dřeva

ovládnout techniky oprav nábytku

zvládnout práci na strojích

zvládnuté teoretické poznatky osvojit v odborném výcviku

znát proporční a prostorové vztahy

znát technologické postupy

znát stavební a konstrukční řešení

znát materiálová řešení

ovládat historická řemesla

navrhovat jednotlivé prvky

připravit se ke zpracování praktické zkoušky / ročníkové / práce

prezentace vlastního díla

1. ročník: hodinová dotace 6 hodiny týdně
jednoduchý výrobek ramínko – souborná práce
řezbované karty, řezbovaný prvek - tréninkový program _ odborná řízená praxe /školní dílny/
květinový stolek – žákovský projekt - řízená odborná praxe /školní dílny/
pozlacování – teoretické cvičení - odborná řízená praxe – přednáška /školní dílny/

2. ročník: hodinová dotace 14 hodiny týdně
dýhované hodiny, dýhovaná kazeta – žákovský projekt
čalouněná sedačka – žákovský projekt
odborná řízená praxe ve firmě

3. ročník: hodinová dotace 14 hodin týdně
zahradní židle – souborná práce
intarzie z řezaných dýh - souborná práce
stůl s intarzovanou deskou – vlastní návrh – žákovský projekt
odborná řízená praxe ve firmě

4. ročník: hodinová dotace 14 hodin týdně
návrh a výroba výrobku – praktická zkouška

Workshopy, odborné přednášky, odborná exkurze:
jsou založeny na přednáškách pedagogů jednotlivých škol a jednotlivých oborů, na praktických ukázkách tvorby, vlastní tvorby a na
diskuzi žák-pedagog.
Mendelova univerzita Brno design nábytku
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ Valašské Meziříčí
UTB Zlín FMK atelier Produktového designu
UTB Zlín FMK atelier Průmyslového designu
viz: školní vzdělávací program
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