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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Organizace práce
ZNALOSTI

U1.1
Organizace provozu – skladba
provozních úseků

Ona/On
•

•
•
•
•
•

dodávka zboží
zpracování
prodej
sklad
pobyt/sociální zázemí
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orientuje se v konkrétním podniku
⇒ rozdělení místností
⇒ zná funkci provozních úseků
⇒ zná vnitropodniková pravidla
⇒ pořádek v místnostech
⇒ umístění pracovních úseků

U1
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

po instruktáži umí využít uspořádání
provozu v obchodě k plnění úkolů
⇒ pozná souvislost mezi
jednotlivými pracovními úkoly a
místnostmi
⇒ zná systém uspořádání a umí se
v něm orientovat

KOMPETENCE
Ona/On
•

je schopen využívat prostorovou
dispozici jednotlivých úseků po
instruktáži tak, aby nevznikaly
zbytečné cesty a postupy

•

je schopen provádět známé
postupy a na správném místě

•

umí umístit zboží a provádět
činnosti ve správných provozních
prostorách

•

je zodpovědný za čistotu a
pořádek v prodejních
místnostech pod kontrolou

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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U1.2
Časový plán
•

•

•

•

Ona/On

plánování pracovního
procesu
časové plány vztažené k
zakázkám-krátko- a
dlouhodobé
časové plány vztažené k
personálnímu obsazení
kontrola hodnocení procesů

U1.3
Logistika
•
•
•

•

umí seřadit pracovní úkony podle
jejich náročnosti

•

plánuje denní provoz, umí
pracovat plánovitě

•

má znalosti organizace práce

•

•

zná pracovní plány
⇒ denní plán
⇒ týdenní plán
⇒ plán dovolených

umí podle obchodního provozu
provádět s instruktáží přidělené
plánované práce

Ona/On

plánování
řízení
optimalizace a realizace
informačních proudů, proudů
osob a nákladů
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Ona/On

•

zná všeobecně možné logistické
cesty

•

zná potřebné pracovní kroky v
dopravě zboží.

Ona/On
•

umí organizovat pracovní
postupy denního provozu
obchodu

•

umí si naplánovat opakující se
pracovní procesy denního
provozu kontrolovat a hodnotit
čas a provádět korektury
⇒ dochvilnost před začátkem
práce
⇒ oblečení ochranného oděvu
⇒ potřeba času na opakující se
činnosti

•

Ona/On
•

umí pomáhat při opakujících se
aspektech logistiky a po vysvětlení
samostatně
⇒ třídit a připravovat obaly
⇒ poslat objednávku faxem,
mailem
⇒ vybalit a zabalit
⇒ disponovat, např. objednat
doručovatele
⇒ pochůzky
⇒ příjem zboží

Ona/On
•

je schopen, vykonávat logistické
úkoly
⇒ kontrola obalů
⇒ příjem zboží
⇒ zasílání zboží
⇒ srovnání dodaného zboží s
doklady
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U1.4
Organizace pracovního
procesu – pracovní postupy
vztažené k výrobě
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dovoz zboží
vlastnosti rostlinného
materiálu (doba nakvétání,
trvanlivost)
nákup
postup zpracování
prezentace
prodej
balení
logistika
plánování nových procesů

U1.5
Vybavení pracoviště
•

•
•

zařídit pracoviště
⇒ připravit materiál a
pracovní prostředky
⇒ předpisy o bezpečnosti
práce
⇒ požární ochrana
ergonomie
pracoviště/efektivní práce
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Ona/On
•

zná základní sortiment zboží, určuje
rostliny, jejich požadavky

•

zná základní floristické techniky při
výrobě

•

•

Ona/On
•

•

má znalosti různých pracovních
procesů v postupu zpracování
zná různé pomůcky.

Ona/On
•

zná nástroje a pomůcky v provozu.

•

zná základní sortiment nástrojů a
pomůcek na pracovišti.

•

zná funkci funkce inventáře.

•

zná efektivní způsob práce v
podnikání.

•

zná ergonomické aspekty
pracoviště ve vztahu k:
⇒ zdraví
⇒ efektivita práce

umí provádět základní zpracování
připraveného rostlinného a
nerostlinného materiálu, umí
posoudit vlastnosti zboží
ovládá organizační postupy
pracovních procesů
⇒ příprava pracovních procesů
⇒ získávání zboží např. sklizeň
květin
⇒ seříznutí řezených květin
⇒ připravit nádoby/vázy
⇒ ošetřování řezaných květin
(doba nakvétání, trvanlivost)

Ona/On
•

je schopen po poučení a pod
dozorem provádět zadané úkoly v
přípravě různých pracovních kroků

•

udržuje přidělený inventář prodejny

•

jedná ve smyslu ochrany zdraví a
zařídíd pracoviště odpovídajícím
způsobem.

Ona/On
•

umí provádět základní kroky při
prodeji zboží

•

je schopen zpracovat
přopravený materiál na
jednoduché výrobky

•

připravuje pracovní procesy

•

organizuje jednotlivé známé
pracovní činnosti.

Ona/On
•

je schopen nastavit pracovní
místa podle potřeby a aktivity.

•

může poskytnout vhodné nástroje
a poskytnout veškeré potřebné
nástroje a materiály.

•

může zpracovat inventář podle
děl.

•

může se zabývat odpovídajícími
pracovními úkoly obchodu.

•

je schopen dodržovat postupy
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, které se vztahují k
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vlastním fyzickým potřebám se
známými činnostmi.
•
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je schopen dodržovat
doporučené účinné pracovní
postupy.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Materiál (rostlinný a nerostlinný) a nářadí
ZNALOSTI

U2.1
Botanika / znalost rostlin
•

•

•

•

•

stavba rostlin
⇒ buňka
⇒ morfologie (kořen, stonek,
list, květ, plod)
Životní pochody rostlin
⇒ hospodaření s vodou
⇒ výměna látek a energie
⇒ změny forem
⇒ rozmnožování
⇒ fyziologie, dráždivost
⇒ genetika
znalosti rostlin
⇒ systematika (členění
rostlinné říše)
⇒ názvosloví- bot. názvy
⇒ zahradnické značky
Půdoznalství
⇒ půdy
⇒ zahradnické zeminy
⇒ substráty
nauka o hnojivech
⇒ výživa rostlin
⇒ hnojiva a pravidla
⇒ doporučené hnojení
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Ona/On

U2

DOVEDNOSTI
Ona/On

KOMPETENCE
Ona/On

•

zná názvy základního sortimentu
rostlin a jejich botanické názvy a
vlastnosti

•

orientuje se v sortimentu rostlin v
obchodě a umí s nimi pracovat
podle jejich vlastností

•

ovládá sortiment obchodu a umí
s ním pracovat podle jeho
vlastností

•

zná všeobecnou stavbu rostliny ze
základního školního vzdělání

•

umí rozlišit části rostlin.

•

•

zná části rostlin

•

zná různé běžné obchodní rostliny
a řezané květiny

zná a pojmenuje typické části
rostlin a správně je přiřadí k
rostlinám
⇒ kořeny
⇒ stonek
⇒ listy
⇒ květy
⇒ plody a semena

•

zná základy členění rostlinné říše
na semenné rostliny a mechorosty
ze základního vzdělání

•

pojmenuje rostliny a řezané
květiny typickými obchodními
názvy.

•

zná symboly, tzv .zahradnické
značky.
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U2.2
Materiály a nádoby
•
•
•
•
•
•
•

vázací pomůcky
vypichovací pomůcky
dráty
látky a stuhy
svíčky
papír
nádoby

U2.3
Péče a skladování

Ona/On
•

zná základní sortiment materiálů

•

zná materiály různých nádob

•

zná vlastnosti materiálů z
všeobecných znalostí

•

dokáže materiály použít správně
podle výrobku

•

zná různé skupiny materiálů, které
se v obchodě zpracovávají .

•

umí použít známé materiály
⇒ nádoby použít způsobem
odpovídajícím jejich
vlastnostem
⇒ namočit aranžovací hmotu
⇒ navázat na drat

Ona/On
•
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Ona/On

má obsáhlé znalosti zásad
skladování a dalšího ošetřování u
zákazníka

Ona/On
•

připravuje příchozí zboží k prodeji
⇒ kontrola kvality
⇒ očištění
⇒ ocenění

•

umí přijmout zboží při dodání

•

zatřídí zboží v prodejní místnosti

•

příprava odchozího zboží

•

odborně správně skladuje
sortiment zboží

•

informuje zákazníka o další péči

Ona/On
•

volí materiály a nádoby podle
účelu použití z materiálu:
⇒ povětrnosti odolného
⇒ odbouratelného
⇒ vodotěsného

•

je schopen u známých prací volit
vhodné materiály pro různé
pracovní kroky a rozhodovat o
použití materiálů v obchodě

Ona/On
•

dokáže dát zákazníkovi
informace k péči nebo
skladování

•

umí podle návodu provádět
pečlivě jednotlivé kroky péče a
skladování a používá
správnépřostředky k ošetřování.
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U2.4
Ochrana rostlin
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Ona/On

integrovaná ochrana rosstlin
rezistence
biologická ochrana rostlin
rostlinné prostředky v zálivce,
postřiku
chemická ochrana rostlin
projevy poškození a příčiny
⇒ příčina chyby při
pěstování
⇒ vnější vlivy, počasí
⇒ choroby
⇒ škůdci
⇒ rostlinní škůdci
zákony a nařízení
postup aplikace
ochrana druhů

U2.5
Používání a údržba nářadí

•

zná poškození abiotického a
biotického původu.

Ona/On
•

zná běžné nářadí a přístroje

•

zná jednotlivá nářadí a přístroje v
podniku a zná zásady péče o ně a
údržby (desinfekce, ostření).

Ona/On
•

předává informace a pozorování
kvalifikovaným pracovníkům

•

může pod dozorem
kvalifikovaných pracovníků
provádět práce ochrany rostlin
⇒ mechanické
⇒ fyzikální

•

dokáže u nemocných rostlin
samostatně provést zásah čištěním
a jinými způsoby

•

vyhledá si informace a pomoc u
vyškolených pracovníků

Ona/On
•

•
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umí pod dozorem nebo podle
návodu odborně používat nářadí
⇒ floristický nůž
⇒ nůžky na růže
⇒ mechanický odtrňovač
⇒ stroj na čištění stonků
⇒ stroj na úpravu gerber

Ona/On
•

pozná jednoduché projevy
poškození, divoké rostliny v
kulturách, živočišné škůdce a
podle návodu proti nim zasahuje

•

rozlišuje mezi informacemi, které
může dát zákazníkovi a
informacemi, pro které je nutné
odborná způsobilost.

Ona/On
•

pozná, pro které práce se
používá které nářadí, umí si je
vybrat

•

zabrání škodám nevhodným
použitím.

pečuje o nářadí a přístroje a
udržuje je v čistotě
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Techniky
ZNALOSTI

U3.1
Přípravné techniky – primární
techniky
•

•

•

•

seříznut/ídělení různým
nářadím
⇒ nůž
⇒ řezák
⇒ nůžky na růže
⇒ nůžky na větve
⇒ nůžky na papír
⇒ řezací stroj
⇒ řezík na sklo
⇒ flexa
stabilizace
⇒ podepření
⇒ vyztužení
začištění
⇒ omotávání (tapování…)
⇒ omotání
⇒ voskování
⇒ lakování
⇒ vyložení fólií
navázání na drát
(prodloužení)
⇒ vidlice
⇒ hrot
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Ona/On
•

zná základy péče o řezané květiny
a umí je v prodejním rozhovoru
předat zákazníkovi

•

zná způsob fungování strojů
⇒ stroj na úpravu gerber
⇒ odtrňovač růží

•

zná všeobecné úkony péče pro
řezané květiny
⇒ odstranění přebytečných listů a
postranních výhonů
⇒ seříznutí stonků
⇒ umístění do čistých nádob s
vodou obahující prostředek pro
zvýšení trvanlivosti chlazení

•

zná různé techniky navazování na
drát

•

zná z pozorování různé stabilizační,
začišťovací a prodlužovací primární
techniky

U3
DOVEDNOSTI

Ona/On

KOMPETENCE
Ona/On

•

je zodpovědný za provádění
standardní péče o květiny

•

je schopen zvolit podle stonku
způsob seříznutí a provést jej

•

volí ktomu správné nářadí

•

•

je schopen u obyčejných běžných
květin zvolit odpovídající seříznutí a
provést je

je kompetentní podle známých
druhů květin zvolit výšku hladiny
ve vázách

•

má zkušenosti s různými materiály
ke stabilizaci a zpevnění a
dokáže pojmenovat rozdíly

•

rozumí způsobu fungování strojů a
dokáže si dělat závěry pro práci s
různými vlastnostmi rostlinného
materiálu
⇒ síla stonku gerbery udává sílu
hadice
⇒ síla ostnů udává kartáč stroje

•

•

je zodpovědný za opakující se
stabilizujícíc, začišťovací a
prodlužovací přípravné techniky a
samostatně je pod kontrolou
provádí
⇒ Podepření květin stablizačním
drátem
⇒ vyložení nádob fólií´ pr o
výsadby a vypichované práce
⇒ vidlice
⇒ prodlužování drátem na vidlici
umí pod kontrolou obsluhovat
běžné stroje
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⇒

drátování řetízku

U3.2
Techniky zpracování
•

•

•

•
•

vázání (kytice, věnec,
girlanda) s různými
pomůckami/tvůrčími prvky
⇒ rádlovací-vázací drát
⇒ kabelové spojky
⇒ révový drát
⇒ gumové kroužky
⇒ páska
⇒ lýko
⇒ rychlovazače
Vypichování
⇒ lepení
⇒ Klihové lepidlo
⇒ tapetové lepidlo
⇒ hobby-lepidla
připevňování
⇒ připevnění
⇒ špendlíkování
⇒ hřebíčky
⇒ sešívačka
⇒ párátka/špejle
výsadba
umístění do vody

•

zná různé dráty
⇒ opěrný
⇒ ozdobný
⇒ natahovací

•

zná různé techniky navazování na
drat

Ona/On
•

zná základy vázání kytic s různými
pomůckami

•

z pozorování zná nejdůležitější
zpracovatelské techniky
⇒ vypichování
⇒ lepení

•

•

•

postará se odborně o řezané
květiny

Ona/On
•

je zodpovědný za vázání
jednoduchých známých tvarů kytic
⇒ zboží ve svazcích
⇒ sériové kytice

•

je zodpovědný za opakující se úkol
umístění květin k prodeji do vody

zná různé běžné pomůcky a
materiály pro výrobní techniky

•

je schopen provádět jednoduché
vypichované práce

zná pracovní postup pro výsadbu

•

je schopen provádět jednoduché
výsadby

Ona/On
•

schopen vykonávat opakující se
pracovní postupy a kroky pod
kontrolou a podle návodu

•

volí vhodné rostlinné a nerostlinné
materiály a nářadí pro
kopírované pracovní činnosti
nebo činnosti podle návodu

•

umí koordinovat známé postupy
pracovních činností při zhotovení
výrobku , připravit pracovní
prostředky a pod kontrolou
plánovitě pracovat

U3.3
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Tvůrčí techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ona/On

tvůrčí techniky
vinutí
navlékání
sypání
zaplétání
vrstvení
pletení
háčkování
letování
šití
tkaní
svorkování
žmolenín
uzlování

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

•

zná z každodenní práce ve
specializovaném obchodě různé
tvůrčí techniky.

Ona/On

Ona/On

•

pracuje u jednoduchých technik
samostatně po zaučení a pod
kontrolou nebo kopíruje podle
návodu tvůrčí techniky

•

umí koordinovat známé postupy
tvůrčích technik, připravit
pracovní prostředky a pod
kontrolou plánovitě pracovat

•

zná různé běžné pomůcky a
materiály pro tvůrčí techniky.

•

je schopen realizovat opakující se
tvůrčí techniky

•

odvodí potřebu rostlinných a
nerostlinných materiálů pro
známé činnosti .
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Estetika – tvorba
ZNALOSTI

U4.1
Optická rovnováha
•
•

symetrie
asymetrie

•

U4.2
Styly
•
•
•

Ona/On
umí vyjmenovat druhy optické
rovnováhy a přiřazení k nim
jednoduše vysvětlit.

Ona/On

dekorativní
vegetativní
formálně-lineární

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
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•

zná pojmy z jiných souvislostí a umí
k nim vyjmenovat vlastnosti.

U4
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

umí podle návodu vypracovat
jednoduché symetrické výrobky.

Ona/On
•

je zodpovědný za vypracování
opakujících se dekorativních
výrobků.

KOMPETENCE
Ona/On
•

odvodí od kriterií symetrie práci s
různými květinami.

Ona/On
•

rozezná dekorativní styl

•

volí pro nacvičené a známé
opakující se výrobky rostlinné a
nerostlinné materiály

•

je schopen vyjádřit zásady
dekorativní tvorby
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U4.3
Uspořádání
•

•

Ona/On

linie (průběh linírostlinného
materiálu u výrobku)
⇒ radiální
⇒ paralelní
⇒ volný
hloubka a prostorovost
(uspořádání rostlinného
materiálu ve výrobku))
⇒ dimenze (linie, plocha,
těleso)
⇒ překrývání
⇒ řazení
⇒ tvorba skupin
⇒ řada
⇒ rozptýlení
⇒ růstový bod

U4.4
Nauka o tvarech – vzhled
rostlin / typické znaky

•

má přesné znalosti radiálního
uspořádání linií

•

vysvětlí rozptýlení, má znalosti o
tom, že existují různé druhy
uspořádání linií

•

umí pojmenovat různé dimenze
⇒ jednorozměrné
⇒ dvourozměrné
⇒ třírozměrné

•

umí popsat různé řazení

•

umí popsat jednoduché rozptýlení.

Ona/On

•

•

•
•
•
•

konstruované a volné
základní tvary a jejich
působení (trojúhelník, čtverec,
kruh)
kvalita tvaru (pevný až volný
obrys)
pohybové tvary
dominance
struktura
textura

This publication is licensed under a
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•

je zodpovědný za vytvoření
jednoduchých kytic a aranžmá s
radiálním uspořádáním

•

umí po zaučení vypracovat řady a
rozptyl v různých pracích.

Ona/On

Ona/On
•

kombinuje ve výrobcích
⇒ radiální uspořádání
⇒ řazení
⇒ rozptýlení
⇒ s návodem

•

je schopen převzít známé
opakující se náročné tvůrčí
techniky jako přípravné práce

Ona/On

zná aspekty nauky o tvarech
⇒ základní tvary
⇒ struktury
⇒ textury
⇒ dominance
⇒ pohybové tvary

•

popíše znalosti srozumetelně v
běžné řeči

•

dokáže poznat rozdíly a
porozumět vysvětlením

•

dokáže zvolit z běžného sortimentu
řezaných květin s návodem zvolit
základní tvary

•

je schopen uplatnit znalosti o
základních a pohybových
tvarech ve výrobcích

•

zná pojem struktura z jiných oborů

•

dokáže nakreslit základní tvary.

•

zná základy textury z všeobecných
znalostí látek

•

dokáže u rostlin a květin rozpoznat

•
•

Ona/On
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Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
základní tvary.
U4.5
Proporce
•
•
•
•

Ona/On

3:5:8
přetažená proporce
obrácená proporce
proporce věnce

U4.6
Nauka o barvách
•
•
•
•
•
•

označení barev
uspořádání barev
barevné kontrasty
harmonie barev
symbolika barev
působení barev

U4.7
Stavební slohy

•

zná proporční teorii ze základního
vzdělání (matematika, výtvarná
výchova)

•

zná proporční pravidla u
floristických výrobků

Ona/On
•

zná jen základní a směsné barvy

•

zná typické názvy barev

•

zná pastelové barvy

•

zná tmavé barvy.

Ona/On
•

má z všeobecného vzdělání
výtvarná výchova/ nauka o slozích
základní představu a má širší
všeobecné znalosti.

Ona/On
•

Ona/On
•

dokáže volit rostlinný materiál v
základních a směsných barvách

•

umí pojmenovat rozdílné barvy v
regionálním jazyce.

Ona/On
•

•

This publication is licensed under a
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zhotovuje floristické výrobky ve
správných proporcích.

Ona/On
•

rozumí souvislostem proporcí a
působení a dokáže to vyhjádřit v
různých výrobcích.

Ona/On
•

je schopen popsat barvy

•

rozumí tomu, jak se mísí pastelové
a tmavé barvy a je schopen
vysvětlit rozdíly

Ona/On

umí pojmenovat jednoduché
stvební znaky
⇒ sloupy
⇒ tvary ozdob
⇒ tvary střech

•

pozná rozdíly ve stavbě budov a
umí je pojmenovat e

•

je schopen popsat stavební slohy
regionálně známých budov

popíše důležité znaky stylu v a na
budovách.

•

umí s návodem vytvořit
jednoduché výrobky pro různé
stavební slohy
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Tématická floristika
ZNALOSTI

Rozmanité výrobky na téma:
• barva
• textura
• roční doby
• ladění
⇒ dětské
⇒ veselé
⇒ elegantní
⇒ slavnostní
• styl
⇒ vintage
⇒ skandinávský
⇒ exotický
⇒ rustikální
• vlastnosti rostlinného
materiálu
⇒ zlomový
⇒ popínavý
• symbolika
• akce s daným tématem
⇒ výstavy
⇒ veletrhy
• téma původu / domov
rostlin nebo rostlinného
materiálu
⇒ evropský
This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

Ona/On
•

zná běžnou a v obchodě často
používanou tématickou floristiku

•

zná opakující se přípravné práce.

U5
DOVEDNOSTI

Ona/On

KOMPETENCE
Ona/On

•

připravuje materiály a materiály
pro montáž podle uvedených
pokynů.

•

volí podle témat doplňky vhodné
rostliny a řezané květiny pro
zpracování

•

může pomoci při přípravě
jednoduchých obrobků na
základě písemných instrukcí nebo
instrukcí zadavatele.

•

dbá u daných příkladů
jednoduchých základních
výtvarných pravidel.

•

může duplikovat jednoduché
obrobky podle daného příkladu.
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alpský
středomořský
vůně
skupiny rostlin
⇒ trávy
⇒ rašeliništní záhon
⇒ vlhká louka
⇒
⇒
•
•

This publication is licensed under a
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Příležitostná floristika
ZNALOSTI

Různé výrobky:
• Veřejné a reprezentativní
akce
⇒ Květinová zařízení pro
otvory
⇒ Inaugurace
⇒ Státní příležitosti
⇒ Výročí
⇒ Ceremonie
⇒ Slavnostní předávání cen
⇒ Televizní produkce
• pro rodinné oslavy:
⇒ svatba
⇒ křest
⇒ smutek
⇒ výročí
⇒ narozeniny
• Floristika pro církevní svátky
(církevní svátky)
⇒ Velikonoce
⇒ vánoce
⇒ křest
⇒ díkůvzdání za úrodu
⇒ svatodušní svátky
⇒ nanebevzetí
⇒ a další náboženské směry
This publication is licensed under a
Creative Commons License:
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Ona/On
•

•

zná sortiment rostlinných a
nerostlinných materiálůkteré se
hodí k různým rodinným oslavám z
všeobecného prostředí

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

pokračuje v práci.

•

pracuje podle pokynů a vyrábí
jednoduché známé obrobky a
spodní konstrukce.

•

připravuje materiály a materiály
podle specifikací.

•

mohou vytvářet obrobky podle
pokynů pomocí jednoduchých
technik.

zná tradičně oblíbené barvy

•

zná regionální tradice

•

zná sortiment reprezentativních
rostlinných a nerostlinných
materiálů, vhodný k různým
veřejným akcím

•

U6

zná z vlastní zkušenosti sortiment
materiálů, které se hodíke
kalendářnímu svátku nebo tradici

KOMPETENCE
Ona/On
•

Rozpoznává započatou práci a
složení obrobků podle daného
vzoru a profesionálně je
pokračuje.

•

rozpoznává zahájení práce a
složení obrobků podle daného
vzoru.

•

je schopen pokračovat v řádném
fungování podle vzoru.

•

používá vhodné materiály a
materiály.

•

vyrábí nezávisle pod kontrolou:
⇒ podtypů
⇒ znát
⇒ dělat nejakou práci
⇒ duplikáty prototypů.

•

uznává sortiment materiálů a
materiálů, které jsou vhodné pro
kalendářní festivaly a
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•

svátky v průběhu roku
⇒ zimní svátky (silvestr,
masopust)
⇒ jarní svátky (květnové
svátky , svátek třešňových
květů , svátek matek, den
žen)
⇒ letní svátky (slunovrat,
oslava léta, den dětí )
⇒ podzimní svátky (začátek
školy, kornouty se
sladkostmi, svátek draků,
Slunovrat)
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přizpůsobení.
•

je schopen odvodit z tradic na
symboliku.

•

vede tradiční pojidla podle
technicky specifikovaných
specifikací.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Floristika v prostoru
ZNALOSTI

Různé výrobky jako ozdoby
nebo dekorace:
• Architektonicky vhodná
květinářství
• Dekorace oken
• Stolní dekorace s
prostorovým odkazem
• Objekty
• Design událostí a výstav
• Design obchodu

This publication is licensed under a
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Ona/On
•

zná z vlastního nakupování
dekorace výloh

•

zná rozdílné stavební slohy budov

•

zná různé tvary stolů

•

zná z pozorování různé formy
dekorací stolů a možné součásti
⇒ jmenovky
⇒ svíčky
⇒ ozdoby na ubrousky

U7
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

připravuje podle daných pokynů
rostlinné a nerostlinné materiály pro
použití do výrobku

•

dokáže podporovat výrobu
jednoduchých produktů podle
písemných pokynů nebo po
zapracování

•

dokáže podle daného příkladu
kopírovat jednoduché výrobky

•

dokáže podle pozorován
pojmenovat znaky

•

připravuje podle daných pokynů
rostlinné a nerostlinné materiály pro
skladbu výrobku

•

umí pomáhat podle písemných
pokynů nebo předloh instruktora
při práci na jednoduchých
výrobcích

KOMPETENCE
Ona/On
•

pozná zadané vzory a je schopen
pracovat podle předlohy

•

dbá u zadaných příkladů
základních estetických pravidel

•

pozná rozdíly

•

pracuje u známých skutečností
samostatně po instruktáži

•

zná zadané vzory a je schopen
pracovat podle předloh

•

dbá u daných příkladů
jednoduchých estetických
pravidel
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•
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umí podle daných příkladů
kopírovat jednoduché výrobky.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Marketing a odbyt
KNOWLEDGE

U8.1
Poradenství pro zákazníky a
obsluha

U8.2
Příprava a uzavírání smluv,
nabídky

Ona/On

SKILLS
Ona/On

COMPETENCES
Ona/On

•

zná typy zákazníků.

•

působí zákazníkům přátelský a
sebejistý při prodeji.

•

používá základní způsoby v
obchodě.

•

zná všechny obvyklé poradenské
činnosti v specializované prodejně
pozorování.

•

používá technické pojmy správně.

•

•

mohou nezávisle provádět
opakované konzultace zákazníků
podle specifikací a školení.

je schopen naplnit společné
dotazy a v případě potřeby je
předat odpovědným kolegům za
účelem získání kvalitního
poradenství.

Ona/On
•
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U8

zná formální předlohy a formuláře
⇒ pro prodejní smlouvy u
pokladny
⇒ online
⇒ pojízdný prodej
⇒ nabídky
⇒ vyznačení cen

Ona/On
•

umí pracovat s pokladnami a
pokladními systémy,počítači a
terminály pro karty.

Ona/On
•

sbírá informace z poptávky pro
nabídku

•

umí formulovat nabídky v ústním
prodeji

•

je schopen poznat hodnotu a
korigovat chyby při tvorbě cen

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
U8.3
Podpora prodeje
•
•
•

•

•

Design květin
Prezentace produktu
Marketingové akce /
propagační opatření
Použití různých reklamních
platforem
Řízení / prostředky
marketingu

U8.4
Spolupráce v mezinárodním
kontextu
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Ona/On
•

•

zná všeobecné marketingové
aktivity k podpoře prodeje z
vlastního konzumního chování
⇒ reklama pomocí různých akcí v
různých médiích
⇒ vedení cest v obchodě

Ona/On
•

chápe základní marketingové
aktivity

•

může pomáhat při různých
aktivitách

Ona/On
•

je zodpovědný za prezentaci
řezaných květin a kytic a pracuje
samostatně po výuce.

•

může porovnávat ceny na
internetu nebo v reklamách

zná různé reklamní platformy

Ona/On

Ona/On

z všeobecného vzdělání zná základy
jednoho cizího jazyka

•

umí všeobecné základy jednoho
cizího jazyka.

Ona/On
•

umí použít všeobecné základy
jednoho cizího jazyka.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry

Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Řízení podniku
ZNALOSTI

U9.1
Právní základy

Ona/On

U9.2
Založení podniku
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•

zná právní základ týkající se
prodeje.

•

zná obchodní právo země.

Ona/On
•

má základní znalosti o možnostech
zahájení podnikání.

•

zná obchodní koncepty a
obchodní modely.

•

zná národní legislativní předpisy při
zakládání podniků pro jednotlivé
společnosti.

•

zná kritéria umístění.

•

zná finanční možnosti.

•

zná zvláštní daňové předpisy.

U9
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

chápe právní základy, jako je
obchodní právo.

Ona/On
•

může vybrat obchodní model.

•

může vypracovat koncept a
vyhledat radu.

•

mohou při vytváření obchodu
používat obecné vnitrostátní právní
předpisy k přípravě dokumentů.

•

může začít podnikat a
zaregistrovat se.

•

je schopen porovnat jednotlivé
pojištění a různé politiky.

KOMPETENCE
Ona/On
•

dodržuje právní základy jako
obchodního práva.

Ona/On
•

rozhoduje v závislosti na prostředí
nové podnikatelské situace pro
vhodné podnikatelské startovací
procesy:
⇒ vytvoření konceptu
⇒ financování
⇒ reklamní koncept.

•

je schopen po konzultaci
posoudit rizika společnosti a zvolit
vhodnou pojistnou ochranu a
uzavřít smlouvy podle různých
rizik.

•

aktualizuje pojistné smlouvy.
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•

U9.3
Formy a principy organizace
podniku

U9.4
Ekonomické řízení
•
•
•

účetní doklady
účetnictví
uzávěrka pokladny

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

zná nezbytné podnikatelské
pojištění a jejich možnosti
zpracování

Ona/On
•

zná základy a rozdíly různých forem
společnosti.

•

zná principy řízení obchodní
společnosti..

Ona/On
•

zná jednoduchá pravidla výpočtu.

•

zná kritéria zdanění.

•

zná základy:
⇒ platební metody, jako je
hotovost, platební karta,
bankovní převod
⇒ vyvažování hotovosti.

Ona/On
•

umí vymenovat formy podnětů z
obecné výchovy.

Ona/On

Ona/On
•

dokáže zhodnotit nejrůznější
kriteria vhodná k jeho
podnikatelskému záměru a zvolit
formu podnikání

•

je kompetentní vést vlastní podnik
nebo filiálku.

Ona/On

•

může samostatně provádět
výpočty v každodenní práci podle
pokynů vedení.

•

chápe různé výpočty výkonu
práce / služby, čerstvého zboží a
tvrdého zboží.

•

může provádět opakující se
činnosti nezávisle s vedením a pod
kontrolou.

•

ovládá průběh různých
základních činností a činností v
profesi po výcviku a pod
kontrolou.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Personální řízení, odborné vzdělávání a další vzdělávání
ZNALOSTI

U10.1
Personální řízení a řešení
konfliktů

Ona/On
•

U10.2
Plánování personálu

Ona/On
•
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ví, že existují různé styly řízení.

zná některé pracovní zákony,
platné v zemi, vztahující se k:
⇒ pracovní době zaměstnanců
⇒ čas přestávek
⇒ dovolená
⇒ doby pracovního klidu

U10
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

může řídit méně kvalifikovaní
pracovníci pod dohledem poté,
co byli vyškoleni.

•

uznává konflikty mezi zaměstnanci.

Ona/On
•

umí číst v plánech práce, v rozvrhu
to, co se ho týká.

KOMPETENCE
Ona/On
•

zná možnosti, jak se zařadit do do
různých stylů řízení

•

dokáže samostatně předávat
pokyny, po zapracování i
opakující se věci

•

je kompetentní sám s konflikty
zacházet

•

je schopen konflikty urovnávat.

Ona/On
•

je schopen rozumět plánu
personálního obsazení a jednat
podle toho

•

umí zařídit, aby se rozpisy práce
přizpůsobily jeho potřebám.
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U10.3
Vzdělávání personálu a
zvyšování kvalifikace
•

•
•

•

Identifikace vzdělávacích
potřeb zaměstnanců
Popis práce
Vytvoření programu odborné
přípravy
Provádění vzdělávání a
odborné přípravy
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Ona/On
•

zná vlastní vzdělávací plány.

•

zná vlastní popis práce.

•

•

Ona/On

•

je schopen porozumět popisu
práce a požadovat školení nebo
najít příležitosti.

zná programy odborné přípravy.

•

může předat poznatky o méně
kvalifikovaných zaměstnancích.

zná všechny způsoby vzdělávání a
mnoho příležitostí k dalšímu
vzdělávání.

•

reflektuje realisticky své zkušenosti
a je schopen pokračovat v
dalším vzdělávání.

•

umí formulovat svá přání ohledně
dalšího vzdělávání.

Ona/On
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Kontrola kvality / hodnocení
ZNALOSTI

U11.1
Analýza

Ona/On
•

U11.2
Poradenství

zná rozsah kontroly jakosti, jakož i
obecně viditelná kritéria.

Ona/On
•

U11.3
Sledování kvality práce

Ona/On
•
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zná odborné činnosti z pozorování..

zná jednoduché možnosti
sebekontroly.

U11

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

může provádět kontrolu kvality
známých obrobků, operací a
umístění s výcvikem a
specifikacemi.

Ona/On
•

mohou rozpoznat zákaznické
konzultace..

Ona/On
•

Používá se jednoduchá možnost
samokontroly.

KOMPETENCE
Ona/On
•

je si vědom nutnosti pravidelné
kontroly kvality

•

ví, jak se dá kontrolovat kvalita s
předlohou umí o výsledku
referovat a po zapracování
opravit.

Ona/On
•

je schopen předat dotazy.

•

porozumět poradnímu
hodnocení a implementovat
stopy.

Ona/On
•

umí podle pokynů z hodnocení
uskutečnit opravu.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 3 (Prodavač květin)

Jednotka výsledků učení

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
ZNALOSTI

U12.1
Bezpečnost práce

Ona/On
•

zná obecná pravidla pro
bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.

•

zná komplexní obecná pravidla při
práci s ostrými nástroji:
⇒ nůž
⇒ nůžky
⇒ kleště
⇒ viděl.

•
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zná chemikálie, manuály a možná
zdravotní rizika používaných
chemikálií.

U12

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

pracuje podle odpovídajících
předpisů o bezpečnosti, částečně
samostatně po zapracování,
čátečně pod dozorem

•

umí po vysvětlení pracovat s
ostrými, elektrickými a zahřívajícími
se nástroji a nářadím

•

umí pracovat s mnoha běžnými
chemikáliemi

•

umí používat ochranné vybavení
jako rukavice.

KOMPETENCE
Ona/On
•

Při práci s běžně používanými
nástroji a stroji postupujte podle
pokynů obecných předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.

•

rozumí návodu k obsluze
elektrického nářadí (vrtačka,
šroubovák, lepicí pistole) a
pečlivě působí.

•

je si vědom nebezpečí práce s
chemickými látkami (detergenty,
lepidla, barvy) a jedná podle
toho.
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U12.2
Ochrana životního prostředí

U12.3
Minimalizace odpadu a
nakládání s odpady

U12.4
Energie

Ona/On
•

zná mnoho kriterií ochrany
životního prostředí

•

zná některá kriteria ochrany druhů

•

zná mnohá všeobecně známá
kriteria ochrany přírody z
všeobecného vzdělání.

Ona/On

•

chrání v denním chodu prodejny
přírodu podle pokynů a pod
kontrolou.

Ona/On

•

zná způsoby, jak předcházet vzniku
odpadů z obecných znalostí.

•

všeobecně třídí běžné odpady po
vysvětlení

•

zná obecné druhy odpadu a
vnitrostátní předpisy pro nakládání
s odpady.

•

umí zlikvidovat recyklovatelné
odpady.

Ona/On

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

Ona/On

•

zná zdroje energie

•

zná mnoho možností šetrného
zacházení s energiemi ze
všeobecného vzdělání

Ona/On
•

po instruktáži a kontrole zachází
uvážlivě s energií.

Ona/On
•

uznává potřebu ochrany
životního prostředí.

•

jedná ve smyslu ochrany přírody,
ochrany životního prostředí a
ochrany druhů s pokyny a
kontrolami.

•

jedná podle úvodního školení
šetrné k životnímu prostředí..

Ona/On
•

ekologicky likviduje a třídí odpady
po zapracování.

Ona/On
•

pracuje s instrukcemi šetřícími
prostředky.

•

snižuje dopad na životní prostředí
pomocí regionálních produktů.
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