Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
(Floristika)výsledky vzdělávání

- uspořádání obchodního provozu

1.1 -1.5 uspořádání pracoviště, plánování pracovních postupů, použití nářadí a péče o ně
Stupně
kompetence

Pomocná síla

Kompetence

Dovednosti

Znalosti

-.
uspořádá si pracoviště
tak, aby mohl vykonávat aktuální
denní úkoly ,které mu byly přiděleny
plynule a odborně

- Jsou schopni zařídit si pracoviště tak
mohli vykonávat odborně denní běžné
činnosti související se zásobováním
rostlinami a řezanými květinami, jejich
skladováním a přípravou k prodeji

- znají chod prodejny květin a své úkoly
v ní

- sladí plnění svých úkolů s chodem
prodejny
- při plnění pracovních úkolů dbá
příslušných předpisů bezpečnosti a
ochrany zdraví a ochrany životního
prostředí.

- odborně používají nářadí a dbají
předpisů o bezpečnosti práce
- dodržují pořádek a čistotu na pracovišti

- vědí, které nástroje použít k jim
uloženým úkolům
- vědí, jak pečovat o běžné rostliny a
jak je skladovat,
-

znají pomocné materiály a
přírodní materiály potřebné k
vytvoření floristických výrobků

- znají předpisy o bezpečnosti práce a
k ochraně životního prostředí

prodavačka květin

- reagují na změny v chodu prodejny(
denní odprodej, prodejní týden,
kampaně ke zvláštním příležitostem)

- uspořádají si pracoviště tak, aby
prezentovali zboží k podpoře prodeje a
aby byly vyřízeny objednávky zákazníků

- jsou schopni z aktuální situace v
prodejně provést změnu v pracovním
postupu

- sledují vývoj odbytu a stavu zboží

Floristka

- znají průběh prodejního týdne a
kampaní důležitých pro obor

- řídí pomocné síly v chodu prodejny
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