Výkonové štandardy vychádzajúce z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania, na ktoré sa
žiaci pripravujú v učebnom odbore 3675 H maliar
Kvalifikačný štandard pre povolanie:
maliar
Vedomosti:
 vymenovať zásady BOZP a PO a hygieny práce na stavenisku
 vysvetliť prípravu, organizáciu a zabezpečenie pracoviska
 charakterizovať hlavné časti konštrukcii pozemných stavieb
 vysvetliť základy murovania, betónovania a kladenia izolácií,
 charakterizovať projektovú a technickú dokumentáciu, schémy a pracovné návody na realizáciu
maliarskych prác
 opísať technologické postupy a principy zhotovovania malieb, náterov, dekoratívnych
maliarskych technik a tapetovania na rôznych druhoch podkladov v interiéri aj exteriéri
 vysvetliť technologické postupy prípravy starých a nových nasiakavých a nenasiakavých
podkladov pod maťby, nátery, dekoratívne maliarske techniky a tapety
 charakterizovať stavebné materiály pre maliarske práce, ich vlastnosti, prípravu a použitie,
spôsob manipulácie, dopravy, skladovania
 charakterizovať druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, pomôcok, prístrojov, pomocných
zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných v odbore
 popísať zásady kontroly kvality maliarskych prác a spôsoby odstránenia chýb malieb, náterov a
tapiet
 opísať spôsoby likvidácie a recyklácie odpadu z maliarskych prác
Zručnosti:
 dodržiavať zásady BOZP a PO a hygiény práce
 vypočítať spotrebu maliarskych materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným postupom
 používať a udržiavať náradie, pomôcky, stroje a zariadenia pri maliarskych a natieračských
prácach a tapetovaní
 vykonať obhliadku a zhodnotenie povrchov stien a stropov určených na maľovanie
 odstrániť chyby malieb, náterov, tapiet a dekoračných prvkov riešiť povrchové úpravy a opravy
prasklín stien a stropov
 pripraviť staré a nové podklady pod maľby, nátery, dekoratívne maliarske techniky a tapety
 pripraviť vhodné materiály, namiešať farebný odtieň, vyrobiť šablonu z papiera, dreva, alebo
plastu
 zhotoviť maľby a nátery na nenasiakavé a nasiakavé podklady, vrátane realizácie dekoratívnych
maliarskych technik, skontrolovať ich kvalitu
 tapetovať steny a stropy, skontrolovať ich kvalitu
 vyrábať, osadzovať a povrchovo upravovať dekoračné prvky
 nakladať s odpadmi v súlade s predpismi
Kompetencie:
 zodpovednosť za kvalitu odvedenej práce
 schopnosť pracovať vo výškach
 schopnosť práce v kolektíve
 schopnosť pracovať jednotlivo
 schopnosť prakticky myslieť a predvídať
 schopnosť kreativity a estetického cítenia

