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Charakteristika vzdělávacího programu 
 

Klíčové kompetence  
 
Kompetence k učení 
Absolvent oboru  

- ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- pracuje s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- čte a poslouchá mluvený projev s porozuměním, dovede si pořizovat 

poznámky 
- ke svému učení samostatně využívá nejrůznější informační zdroje, včetně 

svých zkušeností a zkušeností jiných lidí 
 
Kompetence k řešení problémů 
Absolvent oboru 

- řeší praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese 
- systematicky třídí číselné údaje a hodnotit jejich význam 
- provádí správně dílčí operace používané v rámci metod aplikovaných při 

řešení jednotlivých složek situace 
- vyhodnocuje význam rozmanitých informací, informace vytřídit a shromáždit 

ty, které jsou pro vyřešení problému nejdůležitější 
- zvažuje různé možnosti řešení problému, jejich klady a zápory, volí optimální 

kritéria řešení 
- určí vhodné postupy pro realizaci zvoleného řešení a dodržuje je 

 
Komunikativní kompetence 
Absolvent oboru 

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně 

- hodnotí nedostatky a klady vlastního projevu, navrhuje možnosti jeho zlepšení 
- zná a přesně dodržuje běžná pravopisná pravidla a normy 
- v písemném projevu zpracovává běžné písemné materiály komplexnějšího 

charakteru 
- umí hodnotit svoji osobu 
- účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 
- chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění, je 

motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním 
vzdělávání 

 
Personální a sociální kompetence 
Absolvent oboru 

- přivyká samostatné práci, zaměřuje se na splnění osobních a kolektivních cílů 
- reálně posuzuje své fyzické i sušení možnosti, odhaduje důsledky svého 

jednání a chování v různých situacích 
- dovede přijímat radu i kritiku 
- ověřuje si získané poznatky, dovede kriticky zvažovat názory, postoje a 

jednání jiných lidí 
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- adaptuje se na měnící se životní, pracovní podmínky a podle svých 
schopností a možností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální a 
ekonomické záležitosti 

- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 
konfliktům, je veden nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 
k druhým 

 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Absolvent oboru je veden k tomu aby 

- jednal odpovědně a samostatně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu 
veřejném 

- dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí 
- chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného 

rozvoje 
- uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobní identitu a přistupoval s aktivní 

tolerancí k identitě druhých 
- uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost 

v evropském a světovém kontextu 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  
Absolvent oboru je veden k tomu, aby 

- měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, byl připraven k měnícím 
se pracovním podmínkám 

- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 
- měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách a o 

požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, uměl je srovnávat se svými 
představami a předpoklady 

- uměl vhodně prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle 
- znal práva a povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů 

 
Matematické kompetence 
Absolvent oboru 

- správně používá a převádí běžné jednotky 
- provádí reálný odhad výsledků řešení dané úlohy 
- čte a vytváří různé formy grafického znázornění 
- aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze 

v rovině a prostoru 
- efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi 
Absolvent oboru 

- pracuje s počítačem a dalšími  informačními a komunikačními technologiemi 
- umí pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením 
- komunikuje elektronickou poštou a dalšími prostředky off-line, online 

komunikace 
- získává a pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, zejména pak využívá 

celosvětové sítě Internet 
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- pracuje s informacemi na různých médiích, tištěných elektronických 
audiovizuálních 

- uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím 

- získané informace využívá při výkonu svého povolání i v osobním životě 
- chrání informace proti zneužití, vyžaduje-li to jejich charakter 
- využívá běžných zařízení informační technologie v souladu s požadavky 

kladenými na bezpečnost, ochranu a hygienu při práci 
 
Postojové kompetence  
Absolvent byl školou veden tak, aby:  

- reálně posuzoval možnosti svého pracovního uplatnění 
- měl reálnou představu o kvalitě své práce 
- pracoval svědomitě a pečlivě se snahou o co nejlepší výsledky 
- sebekriticky vyhodnocoval své nedostatky a pracoval na jejich odstranění 
- vyvíjel snahu k dalšímu sebevzdělávání a znal možnosti svého dalšího 

vzdělávání 
- byl připraven pracovat týmově a sám aktivně působit na tým svými vlastními 

nápady uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení /logické, 
matematické, empirické 

- přijímal pracovní vzory ze svého okolí a aplikoval je ve vlastní práci 
- byl přístupný radám zkušených spolupracovníků 
- dodržoval pracovní kázeň a vést k ní i své podřízené 
- srozumitelně formuloval své myšlenky a uměl se vhodně prezentovat, 

obhajovat své názory a postoje 
- ovládal písemnou formu vyjadřování 
- dokázal komunikovat alespoň v jednom ze světových jazyků 
- byl schopen dle potřeb a charakteru práce porozumět i odborné terminologii a 

pracovním pokynům 
- byl připraven aktivně se zúčastňovat diskuzí 
- napomáhal svým chováním k vytváření dobrého pracovního prostředí na 

pracovišti 
- uvědomoval si své práva a své povinnosti 
- dodržoval zákon a respektovat práva a osobnosti ostatních lidí 
- zajímal se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě 
- vytvářel si pocit odpovědnosti za vlastní život 
- znal obecně hodnotu lidského života 
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Průřezová témata  
 

Průřezová témata jsou zapracována do jednotlivých předmětů v různých 
formách a prostupují napříč celým vzděláváním. 
 
Člověk v demokratické společnosti 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování 
takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie a mezilidských vztahů. Výchova vede k tomu, aby žáci  
získali hodnotový žebříček svého chování vůči svému okolí a celé společnosti. 

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti 
vzdělávání, ale prostupuje celým vzděláváním.  
 
Člověk a životní prostředí 

Aby se stav životního prostředí nezhoršoval, je nutné vést budoucí generace 
k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí, jeho jednotlivých 
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Ekologická výchova je součástí 
každodenního školního života a zapojuje se do osvěty většina vyučujících. Žáci 
absolvují tematické exkurze, zaměřené na ochranu životního prostředí.  

V rámci výměnných pobytů se žáci seznamují s úrovní životního prostředí a 
systémem ochrany v hostitelské zemi. V odborných předmětech žáci získávají 
návyky, respektující principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, 
zejména prostřednictvím nových technologií. 
  
Člověk a svět práce 

Cílem vzdělání v oboru je příprava takového absolventa, který má nejen určitý 
odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i 
v životě. 

Ve škole působí výchovná poradkyně, která má vytvořen ucelený program 
kariérního poradenství s cílem pomoci se startem do světa práce. Pro žáky čtvrtých 
ročníků zajišťuje na úřadu práce kvalifikovaný seminář ke vstupu do pracovního 
procesu po ukončení studia.  
 
Informační a komunikační technologie 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti 
v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační 
společnost je charakterizována podstatným používáním digitálního zpracovávání, 
přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je 
využívání prvků moderních informačních technologií. 

Žáci v odborných předmětech v rámci probíraného tématu mohou využívat 
počítače k simulaci situací a dalším činnostem spjatých s jejich oborem, kde je 
vhodné využít prostředky informačních technologií. Ve volných hodinách a po 
vyučování mají žáci možnost přístupu na internet ve studovnách, či prostřednictvím 
připojení Wi-Fi. 
 

Celkové pojetí vzdělání – všeobecně vzdělávací část 
 
Teoretické vzdělávání zahrnuje jednotlivé oblasti vzdělávání, které vedou 
k všeobecnému rozvoji osobnosti žáka: 
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Jazykové vzdělání  

Rozvíjí komunikativní kompetence, učí žáky používat jazyka jako prostředku 
k dorozumívání, podílí se na rozvoji sociálně kulturního rozhledu žáků. 
 
Společenskovědní vzdělání  

Rozvíjí sociální a personální kompetence, vede žáky k pozitivnímu, aktivnímu 
a odpovědnému životu v demokratické společnosti, směřuje k pozitivnímu 
ovlivňování jejich hodnotové orientace, kultivuje jejich historické vědomí tak, aby 
rozuměli současnosti ve společenském, kulturním, právním, ekonomickém a 
politickém dění. 
 
Přírodovědné vzdělání  

Žáci získávají informace významné pro pochopení moderních oblastí vědění.  
Navazují na vědomosti získané na základní škole a pronikají dále do zákonitostí 
probíhajících v živé i neživé přírodě, na Zemi a ve vesmíru. Získané poznatky dále 
uplatňují ve výuce odborných předmětů. 
 
Matematické vzdělávání  

Rozvíjí matematické kompetence, vede žáky k pochopení kvantitativních 
vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky užitečnými v každodenním 
životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji 
samostatného logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků 
využitelných v odborných předmětech. 
 
Estetické vzdělávání  

Rozvíjí a utváří kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám člověka a 
společnosti, přispívá ke kultivaci člověka, ke kultivovanému jazykovému projevu. 
 
Vzdělávání pro zdraví  

Působí na upevňování zdraví žáků a formování a zdokonalování jejich 
tělesného a pohybového vývoje. 
 
Ekonomické vzdělávání  

Vytváří předpoklady pro správnou orientaci v tržním prostředí. 
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Metody a formy vzdělávání  
 

Vyučující koordinují výuku tak, aby všeobecně vzdělávací předměty vytvářely 
předpoklady pro bezproblémovou a efektivní výuku odborných předmětů, aby u 
odborných předmětů docházelo k logickým návaznostem učiva, zvláště pak 
návaznost teoretických odborných předmětů na učivo praktické povahy. 

Metody a formy výchovně vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru 
předmětu a konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. V koordinaci s ostatními 
pedagogy vytváří podmínky pro rozvíjení požadovaných profesních dovedností a 
schopností u žáků. 
 
Stěžejní metody výuky používané v teoretickém vyučování: 

 Frontální výuka 

 Skupinová výuka  

 Práce s textem 

 Výklad 
 
Stěžejní metody výuky používané v praktickém vyučování: 
- jsou zaměřeny na předpoklady získání odborných vědomostí, dovedností 
požadovaných charakterem prakticky orientovaných předmětů. Výuka směřuje 
k vytvoření kladných postojů k problematice studovaného oboru.   

 Skupinová výuka 

 Diferenciovaná výuka 

 Kooperativní výuka 

 Frontální výuka 
 

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů učitel věnuje 
zvýšenou pozornost rozvoji klíčových kompetencí a přizpůsobuje své pedagogické 
působení na žáky. 

Významnou součástí metod a postupů jsou soutěže v oblasti všeobecného 
vzdělávání - např.  olympiády, vědomostní soutěže, prezentace, v odborné oblasti 
vzdělávání - např. dovednostní soutěže, prezentace práce žáků, zpracování odborně 
zaměřených projektů. 
 

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků 
mimořádně nadaných 
 
Práce se žáky se speciálními potřebami 

Tito žáci jsou evidováni výchovným poradcem školy na základě posudků 
vypracovaných příslušnou pedagogicko psychologickou poradnou nebo 
specializovaným pedagogickým centrem. Při přijetí na školu je k jejich potřebám 
přihlíženo. V průběhu vzdělávání na škole jsou speciální vzdělávací potřeby žáků 
zajišťovány dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifikovanými 
vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13710/2001-24 ze dne 6. 6. 
2002. 

Žáci nemají žádnou úpravu tematických plánů ani nemají sestavený 
individuální vzdělávací plán, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů 
zvládnout. 
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Učitelé v této oblasti úzce spolupracují s výchovným poradcem školy. Všechna 
doporučení z odborných vyšetření žáků jsou při přijetí studia prokonzultována 
s pracovnicemi OPPP , které pravidelně do školy docházejí. 
 
Práce s nadanými žáky 

Žáci se účastní soutěží, výměnných zahraničních pobytů, prezentací, jsou 
partnerem učitele při pomoci žákům, kteří z vážného důvodu nezvládají učivo.  
 

Hodnocení žáků  
 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové 
hodnocení spočívá v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, 
písemných prací a hodnocení praktických dovedností s ohledem na individuální 
požadavky v integrovaném přístupu k žákům, testování a s ohledem na charakter 
předmětu.  

V hodnocení jsou žáci také vedeni k vlastnímu sebehodnocení a kolektivnímu 
hodnocení. Důležitou součástí hodnocení jsou vhodné formy prezentace výsledků 
vzdělávání (účast na soutěžích, prezentacích, projektech) prokazujících schopnosti a 
dovednosti žáků. 

Velmi důležitá je spolupráce učitele a žáka směřující k odstranění vzniklých 
nedostatků ve vzdělávání. Hodnocení splňuje především motivační, informativní a 
výchovné funkce. 

Žáci s SPU jsou hodnoceni v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č. j. 
13 711/2001-24. 

Hodnocení praktické činnosti žáků se provádí na základě správného, či 
vhodného technického řešení a postupu při řešení dané problematiky (úkolu) při 
využití teoretických znalostí.  
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Přijetí a ukončení studia 
 

Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu  
 
Přijímání ke studiu se řídí zákonem 561/2004 Sb. v plném znění a návaznými 
prováděcími předpisy. 
  
Zdravotní způsobilost  

Pro přijetí do oboru vzdělávání musí vyhovovat zdravotním požadavkům 
určeným pro obor, o který má uchazeč zájem. O zdravotní způsobilosti ke studiu 
v daném oboru rozhoduje příslušný registrující praktický lékař. 
 

Způsob ukončení vzdělávání – společná část 
 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou dle platných právních norem. 
Příprava na budoucí povolání je ukončena maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení 
středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní 
zkoušky se řídí Školským zákonem a platnou vyhláškou o ukončování studia na 
středních školách.   

Maturitní zkouška má dvě části: část společnou a část profilovou. Žák získá 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části. Profilová 
část maturitní zkoušky viz část č. 1. školních vzdělávacích programů. 
 
Společná část se skládá ze dvou zkoušek, které stanovilo MŠMT. 

 z českého jazyka a literatury 

 z matematiky, nebo cizího jazyka 
  

Zkouška z českého a cizího jazyka je ústní a písemná, zkouška z matematiky je 
písemná. 
 
Předměty společné části jsou aktuální k době vzniku ŠVP a započetí jeho platnosti. 
Aktuální obsah společné části se řídí platným zněním zákona 561/2004 Sb. a 
maturitní vyhláškou. 
 
 
 


