Zajímá tě móda a textilní materiály?
Chceš se naučit šít?
Studuj tříletý učební obor
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Proč studovat textil?
• Máš garantovanou práci v jihočeských textilních firmách – v textilním,
oděvním i automobilovém průmyslu, odborný výcvik probíhá přímo
v textilních firmách podle Tvého výběru – bydliště, zaměření.
• Naučíš se šít módní oblečení pro sebe nebo okolí, objevíš radost ze šití
a můžeš si otevřít i svoji firmu.

Co se naučíš?
• Seznámíš se se všemi fázemi technologického procesu výroby textilií
- tkaní i pletení, naučíš se obsluhovat stroje a zařízení v textilní výrobě.
• Naučíš se technologii střihání i šití, obsluhování speciálních šicích
strojů, jak pracovat se střihy, seznámíš se se sortimentem textilních
materiálů.
• V průběhu studia se můžeš zaměřit na tu oblast textilní výroby,
která tě nejvíce baví a pro kterou máš vlohy.

Kde se uplatníš?
V textilní a oděvní výrobě na pozicích vyžadující hlubší teoretické
znalosti a řemeslné dovednosti v oblasti textilu a oděvnictví.
Např. se jedná o zhotovování střihů, šití oděvů, šití bytových
textilních doplňků, zhotovování textilií a jejich úpravy.

Co Ti nabízíme?

www.ssst.cz

• Stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového
studijního programu (500-800 Kč měsíčně, za prospěch jednorázově
1000 – 2000 Kč na konci roku)
• Firemní stipendium, placenou odbornou praxi,
možnost placené brigády v textilních firmách
• Dotované stravování během praxe
• Poznání moderních technologií v textilním průmyslu
• Zaměstnání po úspěšném ukončení studia

