Operátor skladování a přepravy (66-53-H/01)
Základní charakteristika oboru






tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
vhodný pro dívky i chlapce
uplatnění v široké logistice (oblast firemní logistiky, logistika dopravy a přepravy, obchodu,
ekonomiky, administrativy)
jediný obor tohoto druhu v regionu
nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Uplatnění absolventa
Příprava je zaměřena na zvládnutí činností spojených s kvantitativní a kvalitativní přejímkou zboží,
jeho skladováním, ošetřováním, výdejem a manipulací se zbožím za použití dopravních a
manipulačních prostředků. Dále na vedení skladového hospodářství (s využitím výpočetní techniky),
vedení předepsané evidence, provádění inventur a vyřizování reklamací ve vztahu k celkové
organizaci skladování. Absolvent je připraven vykonávat povolání skladník.
Součástí studia jsou zkoušky pro oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku.

Profilové vyučovací předměty











administrativa skladování
cizí jazyk
ekonomika
chemie
mechanizační prostředky
odborný výcvik
práce s počítačem
technologie skladování
základy ekologie
zbožíznalství

Nejvíce žádoucí obecné schopnosti a vlastnosti









důslednost
fyzická zdatnost
odpovědnost
organizační schopnosti
pravidelné doplňování vzdělání
rychlost orientace
schopnost komunikace, komunikace v cizím jazyce
trpělivost

Možnosti navazujícího vzdělání



střední odborné školy
nástavbové studium v jiných institucích

Vykonávané činnosti po závěrečné zkoušce s příklady povolání
Zasílatelství
Expresní a kurýrní služby

Technolog skladování, vedoucí skladu
Technolog skladování, pracovník přípravy ucelených

Logistika v dopravě
Logistika v zásobování
Obslužné dopravní systémy
Logistika výroby
Využití znalostí jazyků a informační
technologie

zásilek
Pracovník na různých úrovních skladového
hospodářství
Pracovních obchodního řetězce skladového
hospodářství, vedoucí skladu obchodního řetězce,
technolog sběrné služby zásilek, technolog skladování
Manipulant obslužných dopravních systémů,
manipulant mechanizačních zařízení
Technolog skladování, vedoucí skladu dle jednotlivých
druhů výrobních zásob
Skladový operátor, pracovník v příslušném logistickém
řetězci, pracovník přípravy ucelených zásilek pro
zahraničí, komunikace se zahraničními řidiči,
podnikový software

Pracovní prostředky







internet
manipulační technika
počítač a odborný software
sdělovací technika
skladovací technika, skladová evidence
telefon, mobilní telefon

Pracovní prostředí






kancelář
nakládací a vykládací prostory
prezentační akce
skladovací prostory
výstaviště, veletrhy

Možnosti pracovních příležitostí u firem v regionu







supermarkety (Baumax, Globus, Interspar, Kaufland, OBI, Penny Market, Tesco, Marko)
kurýrní, expresní a logistické firmy (AUTOPOST, Bohemia Curier, Česká pošta, DHL, DPD,
Geis, PPL, Ten Expres, Toptrans, UPS)
spediční, dopravní a logistické firmy
letiště a terminály
průmyslové zóny
výrobní podniky

