Název firmy, adresa: HAJP, s.r.o. Sokolská 261 798 48 Protivanov
www.hajp.eshop-zdarma.cz
e-mail: hajp@volny.cz
tel. +420 582 399 232

Kontakt:

Ing. Jaroslav Havelka, jednatel

Počet zaměstnanců:

6 - 25

Předmět podnikání:

Výroba kožené galanterie, aktovek, cestovních
kabel, batohů, pánských košil.

O firmě:

Založena v r. 1991. Sídlo výrobní dílny je v sídle firmy. Firma zaměstnává dle možností i domácí pracovníky.

Péče o zaměstnance: Firma pracuje v jedné – ranní směně. Vzhledem
k lokalitě a počtu zaměstnanců vytváří individuální podmínky práce.

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov,
nám. Edmunda Husserla 1

Informační brožura obor:

Výrobce kožedělného zboží
Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na Středním odborném učilišti
obchodním Prostějov prohloubením spolupráce s regionálními
zaměstnavateli a rozvojem kariérového poradenství
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0023

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím ESF a státního rozpočtu ČR

1. Úvod
Tato brožura, která je vydávána SOU obchodním v Prostějově v rámci
oborového programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, představuje
veřejnosti možnosti uplatnění absolventů této školy s výučním listem
„Výrobce kožedělného zboží“ na trhu práce v Prostějově a jeho okolí
cca do 35 km.

2. Souhrnný přehled o uplatnění absolventů
V Prostějově a jeho okolí je celkem 8 stěžejních zaměstnavatelů, kteří se zabývají výrobou galanterního, kožedělného, sportovního nebo
podobného zboží a kde zaměstnavatelé vyhledávají absolventy s výučním listem výrobce kožedělného zboží nebo dřívějších a příbuzných
oborů brašnář, sedlář, rukavičkář.
Řemeslně zdatní absolventi po získání nezbytné praxe a se smyslem
pro podnikání mohou též založit vlastní živnost a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Výhodou profese „výrobce
kožedělného zboží“ je, že není příliš finančně náročná na počáteční
investice do strojního vybavení a dá se provádět i v běžné rodinné
zástavbě. Není nijak náročná na spotřebu energií a vliv na životní prostředí je v podstatě neutrální. V regionu takto pracuje asi 20 živnostníků buď jako opravny tohoto zboží nebo jako výrobci speciálních
malých zakázek převážně z kůže. Velmi často jako kombinace opravna – výroba na zakázku.

3. Profil absolventa s výučním listem výrobce
kožedělného zboží
Absolventi tříletého denního studia, které je ukončeno závěrečnou
zkouškou a získáním výučního listu mají následující předpoklady profesních dovedností a schopností, které získali studiem:

Péče o zaměstnance: Výrobní proces je organizován v jedné – ranní směně. Firma přispívá svým zaměstnancům
na stravenky.

Název firmy, adresa: Techgal, s.r.o.
Dluhonská 2893/92, 750 02 Přerov
www.techgal.cz
e-mail: info@techgal.cz
tel: +420 581 217 828
Kontakt:

Ing. František Příkopa, jednatel

Počet zaměstnanců:

6 - 25

Předmět podnikání:

vývoj a výroba kožené galanterie, kufrů, kabel,
řemenů pro akordeony a ostatní hudební nástroje.
Pouzdra na zbraně, batohy, zakázková výroba.

O firmě:

Firma je na trhu od r. 1992. Vyrábí cca 60 %
produkce na export.

Péče o zaměstnance: Výrobní proces je organizován v jedné – ranní
směně. Firma vychází vstříc matkám s dětmi
a umožňuje zaměstnání na zkrácenou pracovní
dobu. Umožňuje pro vykrytí nárazových zakázek též zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti. V prostorách firmy je kuchyňka a zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na stravenky.

Péče o zaměstnance: Výrobní proces je organizován v jedné – ranní směně. Firma přispívá svým zaměstnancům
na stravenky. V omezeném rozsahu má firma
též domácí pracovníky. Vzhledem k charakteru
výroby, která je převážně zaměřena na výrobu
pracovních oděvů dávají přednost vyučeným
pracovníkům, kteří zvládají operace šití.

Název firmy, adresa: Jelínek - Galanterie, s.r.o. Věžky 76,
768 33 Morkovice
www.jelinek-galanterie.cz
e-mail: bretislav@jelinek-galanterie.cz
tel. +420 573 363 169
Kontakt:

Břetislav Jelínek, jednatel

Počet zaměstnanců:

25 - 40

Předmět podnikání:

Hlavní činností je výroba pracovních rukavic
a ochranných pracovních pomůcek, výroba
autoplachet, batohů, výroba pracovních oděvů
zejména proti pořezání v potravinářském a lesnickém průmyslu.

O firmě:

Vznik firmy je datován v r. 1992 z původně
přidružené výroby zemědělského družstva. Výrobní prostory a sídlo jsou v nové rekonstruované budově. Firma se zabývá obchodní činností
v oblasti ochranných pomůcek. Poskytuje též
odborné poradenství a služby v oboru zemědělství, lesnictví, myslivost.


Zhotovovat kožedělné výrobky dle technologického postupu

Číst technickou dokumentaci k průmyslové výrobě daného výrobku

Navrhovat, konstruovat a modelovat kožedělné výrobky, aplikovat
znalosti principů designu a módních trendů

Zpracovat základní výtvarnou a technickou dokumentaci pro individuální výrobu

Používat odbornou terminologii

Obsluhovat stroje a zařízení v kožedělné výrobě

Vést evidenci o průběhu výroby

Provádět kontrolu výrobního procesu (vstupní, mezioperační, výstupní), posuzovat kvalitu hotových výrobků

Posuzovat kvalitu základních materiálů

Usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb, zohledňovat požadavky zákazníka

Provádět opravy a renovaci výrobků

Vhodně komunikovat se zákazníkem

Provádět kalkulaci ceny zakázky

Jednat ekonomicky, šetrně nakládat se surovinami a energiemi
s ohledem na životní prostředí

Dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci a požární prevenci

Rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu

Dodržovat zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
Mimo uvedené předpoklady profesní zdatnosti je absolvent veden
v průběhu studia k růstu osobnosti jako takové. Absolvent je veden
k tomu, aby
Samostatně řešil běžné pracovní i mimopracovní problémy
Znal své odborné a osobní kvality a reálně zvažoval své možnosti
v oblasti profesního růstu a vzdělávání
Vyjadřoval se přiměřeně v písemné a ústní formě, rozuměl základní odborné terminologii a pracovním pokynům
Pečoval o své zdraví a usiloval o zdravý životní styl, spolupra-

coval s ostatními v týmu a vytvářel vstřícné mezilidské vztahy,
jednal slušně a odpovědně
Orientoval se v nabídce profesních příležitostí a možnostech uplatnění na trhu práce, uměl vhodně prezentovat své schopnosti a výsledky své práce
Využíval matematických dovedností v různých životních situacích
Používal prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci pro získávání a zpracování informací.

4. Obecné požadavky podniků při přijímání výrobních
pracovníků

Firmy dávají přednost vyučeným pracovníkům buďto přímo v daném oboru tj. výrobce kožedělného zboží nebo v příbuzném oboru
(brašnář, sedlář, rukavičkář). V každém případě je v drtivé většině
požadována dovednost šití na šicích strojích.

Pracovník, který ovládá šití na různých šicích strojích má přednost
i před vyučenými, ale méně zdatnými spolupracovníky.

Manuální zručnost

Schopnost zorganizovat si svoje pracoviště, u pracovníků do stříháren a manipulací je vyžadována znalost zpracovávaných materiálů
a samostatnost při jejich zpracování podle výrobní dokumentace.

Dobrá pracovní morálka, flexibilita na změny vykonávaných technologických operací a kvalita odvedené práce.

Někteří zaměstnavatelé mají speciální požadavky nebo úlevy jako
je práce na směny nebo zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek
a podobně.

Vzhledem k vysokému podílu řemeslné, zejména sedlářské práce, kterou vykonávají pracovníci samostatně a za níž si odpovídají je kladen
značný důraz na kvalifikaci těchto dělníků.
Péče o zaměstnance: Firma pracuje v jednosměnném provozu se
značným podílem komplexní řemeslné práce. Stravujícím se pracovníkům firma přispívá
na stravenky.

Název firmy, adresa: Palička, s.r.o. Pěnčín 103, 798 57 Laškov
www.palicka.cz
e mail: palicka@palicka.cz
tel.: +420 582 378 549
Kontakt:

Ing. Pavel Palička, jednatel
Melánie Paličková, jednatelka

Počet zaměstnanců:

25 - 60

Předmět podnikání:

Výroba pracovních rukavic, pracovních oděvů
a ochranných pomůcek.
Obchodní a prodejní činnost v této oblasti.

O firmě:

Firma vznikla v r. 1990 a výrobní činnost včetně sídla firmy je realizována v nové výrobní budově v Pěnčíně.
Do této firmy je včleněna pod hlavičkou Paličková Melánia, s.r.o. firma, která zaměstnává z více
jak 50 % občany se zdravotním postižením.

netic. Vyrábí též reklamní předměty a výrobky
na zakázku pod značkou zákazníka. Dále obchodní činnost se zaměřením na prodej materiálů a komponent pro galanterní výrobu.
O firmě:

Firma založena v r. 1993. Mimo hlavní sídlo
v Držovicích má firma odloučenou dílnu v Protivanově.

Péče o zaměstnance: Práce v jedné – ranní směně. Každému zaměstnanci firma přispívá na stravenky.

Název firmy, adresa: Kentaur Saddlery, s.r.o. Domamyslická 7/59,
796 04 Prostějov
www.kentaur.cz
e-mail: saddlery@kentaur.cz
tel: +420 582 300 210
Kontakt:

Ing. Petr Kuba, jednatel

Počet zaměstnanců:

40 - 60

Předmět podnikání:

Vývoj, výroba a prodej potřeb pro chovatele
koní a jezdecký sport.

O firmě:

Firma založena v r. 1991 a v současnosti pracuje ve zrekonstruovaných prostorách. Firma má
vlastní sportovní stáj koní, která se nachází přímo v areálu firmy. Je to velmi výhodné pro vývoj a testování nových výrobků, což zkracuje
vývoj a zvyšuje důvěryhodnost firmy a kvalitu
výrobků.

5. Významní zaměstnavatelé prostějovského regionu:
Název firmy, adresa: Gala, a.s., Západní 75, 797 32 Prostějov
www.gala.cz
e- mail: Gala@gala.cz
Tel : + 420 582 314 314
Kontakt:

Ing. Libuše Wagnerová, personální oddělení,
+420 582 314 264

Počet zaměstnanců:

250 - 280, z toho provozovna Rýmařov 55

Předmět podnikání:

Vývoj, výroba a prodej nosičů drobné zahradní
a lesní techniky, nosičů pro záchranné jednotky,
nosičů dětí, batohů, box pytlů,sportovních míčů
a ostatní galanterie.

O firmě:

Historie vzniku firmy je datována od r. 1949.
Firma je orientována především na zahraniční
zákazníky. Úzce spolupracuje s nadnárodními
společnostmi, jako je Stihl Německo, Scott Anglie, Decathlon Francie.
Firma má certifikáty pro oblast řízení jakosti
ISO 9001 a pro oblast péče o životní prostředí
ISO 14001. Volejbalový míč je homologován
mezinárodní volejbalovou federací FIVB pro
nejvyšší mezinárodní soutěže. Nohejbalovým
míčem Gala se hrají turnaje o mistra světa.
Firma má 40 hodinový pracovní týden. Převážná část výrobního procesu je organizována
ve dvojsměnném provozu na moderním strojním vybavení.

Péče o zaměstnance: V areálu firmy je závodní jídelna, kde se podávají obědy. Denně jsou v nabídce minimálně
3 menu plus za příplatek jídlo na objednávku.
Cena stravenky je v hodnotě 50 % skutečných
nákladů. V areálu firmy je též kantýna, kde si
zaměstnanci mohou nakoupit nejen základní
potraviny, ale uskutečnit i běžný nákup pro domácnost.
V areálu firmy je rekondiční středisko, kde jsou
pro zaměstnance za dotované ceny prováděny
masážní služby. Podniková organizace odborového svazu textil, oděv, kůže a vedení podniku
garantuje prostřednictvím ročních Kolektivních
smluv mzdové, sociální a bezpečnostní nároky
pracujících zaměstnanců. Vedení podniku podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců
v různých odborných kurzech.

O firmě:

Firma byla založena v r. 1992. Sídlo firmy včetně výroby je přestěhováno. V nově rekonstruovaných prostorách ve Vrahovicích. Firma úzce
spolupracuje na vývoji se subjekty, které se
orientují na dodávky pro armády NATO. Podmínkou pro dodávky armádám NATO jsou též
různé mezinárodní certifikáty jakosti.
Firma Redo má tyto certifikáty:
ISO 9001 systém managementu jakosti
ISO 14001 systém environmentálního managementu
ISO /IEC 27001 systém managementu informační bezbečnosti
AQAP 2110 systém managementu jakosti dle
požadavků NATO
OHSAS 18001 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Péče o zaměstnance: Výrobní proces je organizován v jedné – ranní
směně. V areálu firmy je závodní jídelna, zaměstnancům je na obědy přispíváno.
Název firmy, adresa: REDO, s.r.o.
Tovární 582/9, Vrahovice, 798 11 Prostějov
www.redo.cz
e-mail: redo@redo.cz
Tel: +420 582 330 914
Kontakt:

Ing. Zdeněk Císař, jednatel

Název firmy, adresa: Kinetic, s.r.o. SNP 9/6, 796 07 Držovice
WWW. KINETIC.CZ
e-mail: kinetic@kinetic.cz
tel: + 420 582 365 770

Počet zaměstnanců:

40 - 100

Kontakt:

Ing. Ivo Hlahůlek, jednatel

Předmět podnikání:

vývoj a výroba galanterie, kabely, batohy, armádní výstroj, výstroj pro policii a hasiče, bojové vesty, koženkové a usňové díly pro automobilový průmysl.

Počet zaměstnanců:

26 – 80

Předmět podnikání:

vývoj, výroba, prodej batohů, kabel, pouzder,
obalů, lékárniček, potřeb pro rybáře. Firma dodává na trh výrobky pod vlastní značkou Ki-

