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Ručný práč
Charakteristika
Ručný práč ručne perie textílie, bielizeň a odevné výrobky z
chúlostivých a jemných materiálov. Pranie vykonáva na
nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení, na
pracích strojoch s ručným ovládaním, prípadne iba ručne.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Nižšie stredné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore chemik práčovní a čistiarní
Stredné odborné vzdelanie v odbore chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby
Stredné odborné vzdelanie v odbore čistiarne a práčovne /ŠP/
Stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka práčovní a čistiarní

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzka práčovní a čistiarní

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax

Osobnostné predpoklady
-

Pamäť
Pozornosť
Praktické myslenie
Precíznosť (presnosť)
Predstavivosť
Spoľahlivosť
Trpezlivosť

bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
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Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Záťaž chemickými faktormi
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Zraková záťaž
Monotónna práca
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Pomocné, manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Ručný práč vykonáva pranie na nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení s elektronickým
ovládaním čerpadiel nadväzne na navolené programy a na pracích strojoch s ručným ovládaním. Ručný práč
identifikuje textílie, volí pracie, pomocné alebo detašovacie prostriedky na jemné textílie, vhodnú teplotu, použitie
jemných pomôcok na odstránenie znečistenia bez poškodenia materiálu. V prípade použitia nízkokapacitných
strojov používa vhodné programy podľa druhu praných textílií, bielizne a odevných výrobkov. Pri praní na pracích
strojoch volí časy a postupy tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálov. Dávkuje pracie, pomocné a detašovacie
prostriedky úmerne k znečisteniu textílií a kvalite pracej vody.

Klasifikácie
ISCO-08
9121 Ruční práči a žehliari
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SK ISCO-08
9121005 Ručný práč, detašér
Sekcia SK NACE Rev. 2
S Ostatné činnosti
Divízia SK NACE Rev. 2
96 Ostatné osobné služby
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 1

Strana 3/3

