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1 PROFIL ABSOLVENTA 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

1.1 Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent se uplatní zejména na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a v privátních 

zubních laboratořích. Absolvent je připraven vykonávat činnosti středního odborného 

pracovníka v rámci léčebné péče v oboru zubního lékařství, zejména v oblasti stomatologické 

protetiky, pod dohledem zubního technika nebo zubního lékaře. Na základě odborné 

způsobilosti se absolvent uplatní i v jiných oborech a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, při 

práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a v obchodech příslušného zaměření.  

 

1.2 Popis výsledků vzdělávání 

1.2.1 Odborné kompetence 

Odborné kompetence se vztahují k výkonu činností a vyjadřují profesní profil absolventa, jeho 

způsobilost pro výkon povolání. Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků 

k výkonu povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor 

odborných vědomostí, dovedností, postupů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností 

absolventa. Mezi základní odborné kompetence patří: 

 

- zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky 

- provádět opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických 

výrobků 

- zpracovávat hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství 

- obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby 

- podílet se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla a na zajištění 

jejich dostatečné zásoby 

- pracovat se zdravotnickou dokumentací 

 

a) Dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

- chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své a spolupracovníků 

(i dalších osob – klientů, zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek 

získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

- znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence 

- osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, 

displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli 

schopni zajistit odstranění závad a možných rizik 

- znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáním práce) 
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- být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc  

b) Usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce, poskytování služeb 

- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku 

- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti 

- dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) 

c) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční popř. společenské 

ohodnocení 

- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i 

v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální 

dopady 

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

s ohledem na životní prostředí 

 

1.2.2 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence jsou chápány jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které 

jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní 

uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží na konkrétní 

vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, 

v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím dalších aktivit, které doplňují 

výuku. Mezi základní klíčové kompetence patří: 

a) Kompetence k učení 

Tyto kompetence vedou k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit a reálně si 

stanovovali potřeby a cíle svého vzdělávání,to znamená, že absolventi by měli: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace, být čtenářsky gramotní 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky 

- využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných 

lidí 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí 

- znát možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

b) Kompetence k řešení problémů 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému, navrhnout způsob řešení, varianty řešení a zdůvodnit je, 

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody, techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi – týmové řešení 

c) Komunikativní kompetence 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 
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- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na 

běžná i odborná témata 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(přednášek, diskusí, porad apod.) 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném 

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 

terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 

motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení 

d) Personální a sociální kompetence 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého 

jednání a chování v různých situacích 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být 

si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podle svých schopností a 

možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

záležitosti, být finančně gramotní 

- pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (příp. jejich kulturní 

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie 

- uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, 

národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 

- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 

- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 

rozvoje 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluzodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost a současnost 
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v evropském a světovém kontextu 

-  podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 

vytvořený  pozitivní vztah 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- mít zodpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, 

uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím se pracovním podmínkám 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a 

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a 

o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 

představami a předpoklady 

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 

příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti 

světa práce, tak vzdělávání 

- vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle 

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a 

principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, 

osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a 

posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými 

předpoklady a dalšími možnostmi 

g) Matematické kompetence 

- správně používat a převádět běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího 

charakteru, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je 

vymezit, popsat a právně využít pro dané řešení 

- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, 

schémata apod.) 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině 

i prostoru 

- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

- učit se používat nové aplikace 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 

komunikace 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet 

- pracovat s informacemi různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních) a to s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií 

-  uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 

zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 

 

1.3 Způsob ukončení vzdělávání  



 9 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní 

zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 

561/2004 Sb., (školským zákonem) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.  

Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního 

vzdělávání. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Strukturu i obsah 

společné i profilové části určuje zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění. Žák získá střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: 

- českého jazyka a literatury 

- cizího jazyka (anglického nebo německého) nebo 

- matematiky 

- dále může žák konat maximálně dvě nepovinné zkoušky z dané nabídky předmětů 

Povinné zkoušky koná žák  dle svého svobodného rozhodnutí. Pro úspěšné složení 

společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u povinných zkoušek společné části. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek: 

- protetická technologie – ústní maturitní zkouška 

- zhotovování stomatologických protéz – praktická maturitní zkouška 

- stomatologická protetika a stomatologie – ústní maturitní zkouška 

Nepovinná zkouška:  

- matematika – ústní maturitní zkouška (pokud maturují ve společné části z cizího 

jazyka) 

- anglický jazyk – ústní maturitní zkouška (pokud maturují ve společné části 

z matematiky) 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

2.1 Podmínky přijetí ke vzdělání 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

Podmínkami pro přijetí ke vzdělávání jsou: 

- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky 

- splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a 

zájmů 

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů daného oboru vzdělání stanovených 

Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělání 

 

2.2 Zdravotní způsobilost 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrující 

lékař. Zdravotní způsobilost uchazeče je požadována formou potvrzení na přihlášce ke 

vzdělávání. 

 

2.3 Celkové pojetí a cíle vzdělávání 

Pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu se uskutečňuje podle rámcového 

vzdělávacího programu 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Koncepce středního odborného vzdělání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní 

společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem 

rozvoje osobnosti. Obecné cíle a oblasti vzdělávání se vzájemně doplňují a prolínají. Směřují 

zejména k dovednosti učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se společně 

žít. 

Cílem středního odborného vzdělávání je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný 

osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, 

aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělání a na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a předpokladům, klíčové a odborné kompetence. Vzdělávací program poskytuje 

žákům širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které umožňují lépe se 

adaptovat na rychle se měnící podmínky ve společnosti a odborné vzdělání, které poskytuje 

žákům odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných odborných dovedností. 

V oblasti klíčových kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj následujících 

dovedností: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a 
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sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu 

uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat 

prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

V oblasti odborných kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj kompetencí 

v oblasti praktických činností v rámci léčebné a preventivní péče pod odborným dohledem 

zubního technika nebo zubního lékaře a na základě indikace a návrhu zubního lékaře. 

Vzdělávání se dále zaměřuje na zvládnutí odborných výkonů a postupů, na utváření žádoucích 

profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka při 

dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Žáci jsou vedeni k vysoké kvalitě práce a služeb, ekonomickému chování v souladu se strategií 

udržitelného rozvoje, k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při 

poskytování  péče a jednání s klienty. 

Zároveň jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro 

pracovní, osobní i občanský život, byli schopni se celoživotně vzdělávat v souladu se zákonem 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. 

Důležitým aspektem je výchova a vzdělávání žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí důležitosti 

prevence nemocí. 

 

2.4 Organizace výuky 

2.4.1 Základní informace 

Výuka je z větší části organizována formou teoretických a teoreticko-praktických vyučovacích 

hodin ve škole. K této výuce jsou využívány kmenové a odborné učebny školy. Většina 

vyučovacích předmětů je doplňována exkurzemi, které umožňují žákům sledovat uplatnění 

teoretických znalostí v praktickém životě.  Do výuky jsou zařazeny i další formy vzdělávání – 

kurzy, projekty, stáže, olympiády a soutěže. 

Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího 

školního kolektivu je pro první ročník organizován adaptační program.  

Třídy žáků jezdí na školní výlety (jednou v každém školním roce). Do prvního ročníku je 

zařazen lyžařský výchovně výcvikový kurz, který je realizován pouze za dostatečného zájmu 

žáků. Ve druhém ročníku je organizován sportovně turistický kurz, jehož součástí jsou 

sportovní aktivity, informace a nácvik chování v mimořádných situacích a poskytování první 

pomoci v systému IZS. 

Žáci se mohou zapojit do školních, eventuálně národních nebo mezinárodních projektů, které 

jsou organizovány jako podpora všeobecných a odborných kompetencí. 

Žáci se pravidelně účastní olympiád v jazycích (český jazyk, cizí jazyky). 

Ve výuce je používána metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově 

a jazykově integrované vyučování, díky které si žáci upevňují a rozvíjí dovednosti z výuky 

cizích jazyků a učí se využívat pro získání informací znalosti cizích jazyků. 

Obsah nejazykového předmětu (zejména Informační a komunikační technologie) je rozvíjen 

za pomoci cizího jazyka a zároveň cizí jazyk slouží při zprostředkování daného vzdělávacího 

obsahu. 

Sportovně nadaní a zdatní žáci se zúčastňují sportovních soutěží.  

Ve všech předmětech vzdělání jsou žákům, pokud projeví zájem, poskytovány konzultace. 

 

Prevence rizikového chování mládeže 

Každoročně je vypracováván minimální preventivní program, zaměřený na prevenci rizikového 

chování mládeže. Primární prevence je součástí tematických plánů většiny předmětů 

(společenské vědy,přírodovědné předměty, výchova ke zdraví a prevence nemocí ,tělesná 

výchova ). Dále jsou organizovány různé akce ve formě besed, exkurzí a další. 
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Výchovné a kariérové poradenství 

Na výchovného poradce se mohou obrátit žáci nebo rodiče s těmito problémy: 

- neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva 

- znevýhodnění v různých oblastech života (dyslexie, dysgrafie apod.) 

- problémy ve vztazích se spolužáky, členy rodiny apod. 

- problémy se sebou samým (strach, úzkost, deprese) 

- otázky volby dalšího vzdělávání 

Výchovný poradce poskytuje informace rodičům a konzultace žákům. 

Výchovný poradce posoudí problém a v nutných případech zprostředkuje spolupráci s dalšími 

odborníky. 

 

2.4.2 Realizace praktického vyučování 

Odborné vzdělávání je rozděleno do tří etap. První etapa má průpravný charakter a je situována 

do prvního ročníku. Cílem je aby si žák osvojil znalosti z oblasti morfologie zubů, 

gnatologických pojmů a osvojil si zpracování pomocných i hlavních protetických materiálů. Ve 

druhé etapě žák získá vědomosti a dovednosti v oblasti zhotovování jednotlivých typů zubních 

protéz s využitím znalostí z protetické technologie a stomatologické protetiky. Ve třetí etapě se 

vědomosti a dovednosti žáků dále prohlubují. V této etapě žák absolvuje odbornou praxi 

v zubních laboratořích po dobu čtyř týdnů. Cílem této praxe je seznámení žáka s reálným 

pracovním prostředím, organizací práce, nároky kladené na pracovníky, kontakt s klienty, 

zaměstnanci i zaměstnavateli a v neposlední řadě získání pracovní zkušenosti. 

Ve škole se žáci učí a pracují pod odborným pedagogickým vedením učitelů, kteří jsou 

způsobilí k výkonu povolání zubního technika bez odborného dohledu a k vedení praktické 

výuky žáků středních zdravotnických škol v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., 

o nelékařských povoláních a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů. Odborná praxe probíhá na vybraných  pracovištích na základě smluvního 

vztahu. Na odborné praxi žák pracuje samostatně, bez přímého vedení učitelů.. Na činnost žáků 

dohlíží pověřená osoba , která se také podílí na hodnocení práce žáků. Součástí rozvoje 

odborných kompetencí jsou klinické hodiny a exkurze ve špičkových zdravotnických 

zařízeních. 

 

2.4.3 Realizace klíčových kompetencí 

 Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k učení aplikacemi rozmanitých forem práce. 

Ve výuce jednotlivých předmětů jsou aplikovány aktivizující vyučovací metody 

(diskuse, debata, dialogické metody, brainstorming, hraní rolí, atp.), problémové 

vyučování, metody kritického myšlení. 

Je zaváděno projektové vyučování spočívající v zadávání a řešení komplexních 

praktických úkolů, žákovských projektů, ve kterých jsou integrovány jednotlivé 

složky obsahu vzdělání vzdělávacího programu. V rámci řešení žákovských projektů 

jsou navozovány podmínky pro samostatnější aktivní a intenzivní vzdělávací činnosti 

žáků a uplatňovány vhodné sociálně interakční komponenty vyučování. 

Zdůrazňovány jsou motivační činitelé vyučování formulací a cílů a problémových 

situací a řešením praktických cílů výuky. 

 Kompetence k řešení problémů   

Tyto kompetence jsou rozvíjeny s cílem řešit samostatně běžné pracovní i 

mimopracovní problémy. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení 

problémů, svoje řešení dokázali prezentovat, zdůvodnit a obhájit. Při výuce jsou žáci 

motivováni ke vzdělávání řešením problémových úloh především z praktického 
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života. 

 Komunikativní kompetence 

Žáci jsou vedeni ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu. Obhajují a argumentují vhodnou formou svůj názor a zároveň 

respektují názory jiných. 

Do výuky jsou začleňovány metody kooperativního učení a skupinové výuky, jejich 

prostřednictvím jsou žáci vedeni ke spolupráci při vyučování, je vytvářen prostor pro 

vyjadřování žáků. 

Žáci jsou v písemném projevu vedeni k dodržování jazykové a stylistické normy i 

odborné terminologie. Žáci se postupně zdokonalují v kompetenci práce 

s informacemi z různých zdrojů (ústních, tištěných, mediálních a počítačových, 

včetně internetu), aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. 

 Personální a sociální kompetence 

V procesu vzdělávání je využívána týmová práce žáků, při které jsou žáci vedeni ke 

spolupráci a pomoci při učení. Sociální kompetence jsou rozvíjeny také při školních 

akcích (kurzy, výlety). Žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých 

pravidel chování, jsou vedeni k odpovědnému přístupu při plnění svých povinností a 

zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co dobré vztahy narušuje. Žáci jsou 

zapojováni do organizování činností školy (projekty, soutěže). Personální 

kompetence jsou rozvíjeny osobním příkladem pedagogů, vhodnou motivací, účastí 

žáků na projektovém vyučování, exkurzích a organizační přípravě akcí školy. 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vedeni k uznávání hodnot a postojů podstatných pro život v demokratické 

společnosti a k jejich dodržování, k jednání v souladu s udržitelným rozvojem a 

k podpoře hodnot národní, evropské i světové kultury. 

Tyto kompetence jsou rozvíjeny účastí ve školních, popřípadě národních a 

mezinárodních projektech. Dlouhodobě jsou žáci vedeni k účasti ke spolupráci se 

sociálně a zdravotně znevýhodněnými skupinami obyvatel (lidí s handicapem, 

ústavní péče o děti). Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí formou projektu 

třídění odpadu ve škole a účastí na projektech ekologické výchovy. 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Žáci jsou vedeni k využívání a rozvíjení svých osobnostních a odborných 

předpokladů k úspěšnému uplatnění ve světě práce a k budování své profesní kariéry, 

k zájmu o celoživotní vzdělávání formou účasti na exkurzích,odborné praxi 

v zubních laboratořích a zdravotnických zařízeních, formou účasti v projektech a 

stážích. 

Zapojením se do výuky finanční gramotnosti získávají informace o zákonitostech 

tržní ekonomiky a jejích funkcích. 

 Matematické kompetence 

Žáci jsou vedeni k funkčnímu využívání matematických dovedností v různých 

životních situacích, k aplikaci základních matematických postupů při řešení 

praktických úkolů. Tyto dovednosti jsou realizovány formou projektového 

vyučování a v rámci předmětu IKT, matematika, fyzika, chemie, ale i v odborných 

předmětech. 

 Kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií 

Žáci jsou vedeni k používání osobních počítačů a internetu. Žáci ve vybraných 

předmětech používají při výuce aplikační software, v rámci  vyučování připravují 

prezentace témat za pomoci informačních technologií. 

 

2.4.4 Realizace průřezových témat 
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 Občan 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, na budování občanské gramotnosti žáků. Toto 

vzdělávání zahrnuje vědomosti a dovednosti z následujících oblastí: 

- osobnost a její rozvoj 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

- společnost-jednotlivec, společenské skupiny, kultura, náboženství 

- historický vývoj 

- stát, politický systém, politika, soudobý svět 

- masmédia 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita 

- právní minimum pro pracovní a občanský život 

Pro realizaci výše uvedených oblastí je důležitá důsledně realizovaná etická výchova 

žáků a to jak formou výchovy při výuce, tak v rámci mimoškolní činnosti, vytvoření 

demokratického prostředí ve škole (spolupráce, vzájemné respektování, společné 

školní i mimoškolní aktivity, besedy), společné úsilí o dobré znalosti a dovednosti 

žáků, které jsou nezbytné pro informované a odpovědné občanské i jiné rozhodování 

a promyšlené a funkční využívání různých strategií výuky (projektové vyučování, 

kooperativní učení, apod.). 

Jednotlivé oblasti výchovy k demokratickému občanství jsou zařazovány do 

vhodných tematických celků předmětů vzdělání ve všech ročnících. Jsou součástí 

třídnických hodin i součástí akcí pořádaných výchovným poradcem i metodikem 

prevence rizikového chování mládeže. 

 Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority. Realizací průřezového tématu člověk a životní 

prostředí se zvýší gramotnost žáků pro udržitelnost rozvoje. 

Vzdělávání v této oblasti poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, poukazuje na vlivy člověka na prostředí a zdraví 

obecně. 

Hlavními cíli takového vzdělávání je: 

- pochopit souvislosti mezi lidskými aktivitami a problematikou životního 

prostředí 

- pochopit postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na zdraví člověka, 

respektovat principy udržitelnosti rozvoje 

- přijmout odpovědnost za vlastní jednání, osvojit si principy šetrného 

přístupu k životnímu prostředí 

Toto průřezové téma je realizováno zejména v přírodovědných předmětech, ale i ve 

společenskovědním vzdělávání, v estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. 

V odborném vzdělávání zejména v oblasti vlivu pracovních činností - hygienické a 

technologické požadavky na kvalitu prostředí. 

Průřezové téma je realizováno různými metodami a formami v rámci teoretického a 

praktického vyučování a při mimoškolních aktivitách. Realizace probíhá 

v samostatném předmětu biologie, dále v ostatních vyučovacích předmětech, kde je 

toto téma vhodné. Realizace je také uskutečňována formou školních projektů: 

Třídění odpadu a Příroda kolem nás. 

 Člověk a svět práce 

Základním cílem vzdělávání je příprava absolventa, který se umí uplatnit na trhu 

práce. Hlavním cílem tohoto průřezového tématu je vybavit žáka znalostmi a 

kompetencemi, které mu pomohou co nejlépe se uplatnit na trhu práce a budování 
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vlastní profesní kariéry: 

- žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za vlastní život a celoživotní vzdělávání 

- ke schopnosti orientovat se ve světě práce jako celku i v hospodářské 

struktuře regionu 

- ke schopnosti vyhledávat a hodnotit informace o profesní kariéře, orientovat 

se v těchto informacích 

- uspět při jednání s potencionálními zaměstnavateli 

- orientovat se ve službách zaměstnanosti 

- k pochopení činností v rámci pracovního uplatnění, práv a povinností 

zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Konkrétní obsahové celky jsou zařazeny do odpovídajících vyučovacích předmětů, 

zejména společenské vědy, ekonomika, český jazyk a literatura, informační a 

komunikační technologie. Realizace probíhá také formou exkurzí a stáží,  besed a 

problémových úloh. 

 Informační a komunikační technologie 

Dovednosti v oblasti IKT mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám 

kurikula. Cílem tohoto průřezového tématu je naučit žáky používat základní a 

aplikační programové vybavení počítače, a to všestranně. 

Výuka probíhá formou cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Třída se dělí 

na skupiny. 

Používání informačních a komunikačních technologií je realizováno i v běžné výuce 

využíváním internetu, při výkladu (prezentaci) látky formou zadávání samostatných 

prací žákům, při vyhledávání informací, při projektovém vyučování formou 

prezentace práce žáků. 

Schopnost využívat informační technologie je důležitou součástí dnes již základních 

kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti. Proto je toto téma 

interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými 

předměty. 

Finanční gramotnost 

Žáci budou vybaveni znalostmi, dovednostmi a postoji nezbytnými k tomu, aby byli 

schopni v budoucnu zabezpečit sebe a svou rodinu a dokázali se orientovat na trhu 

finančních produktů a služeb. 

Toto průřezové téma se ve vzdělávacím procesu realizuje ve vhodných tematických 

celcích  předmětů vzdělání,  zejména v matematice a ekonomice. 

 

2.4.5 Charakteristika obsahových složek vzdělávání 

Jazykové vzdělávání 

Jazykové vzdělávání je zaměřeno na rozvoj komunikativních dovedností žáků a čtenářské 

gramotnosti. Učí žáky kultivovaně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně a pracovat 

s textem jako zdrojem informací. 

Vzdělávání v cizím jazyce připravuje žáky na aktivní život v multikulturní společnosti a 

umožňuje jim dorozumění v osobním a pracovním životě. Dobrá znalost cizího jazyka i 

odborné terminologie pomůže absolventům zlepšit jejich postavení na trhu práce u nás i 

v zahraničí. 

Jazykové vzdělávání se realizuje v předmětech český jazyk a cizí jazyk. Odborná terminologie 

je součástí předmětu somatologie, stomatologie, protetická technologie. 

Společenskovědní vzdělávání 

Společenskovědní vzdělávání je zaměřeno na kladné ovlivňování hodnotové orientace a usiluje 

o to, aby žáci byli připraveni na aktivní občanský život a na řešení různých životních situací. 

Kultivuje jejich historické vědomí a učí je hlouběji rozumět současnosti, uvědomovat si vlastní 
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identitu, kriticky myslet a porozumět světu, v němž žijí. 

Společenskovědní vzdělávání je obsaženo zejména v předmětech společenské vědy, dějepis, 

ekonomika. 

 

Přírodovědné vzdělávání 

Přírodovědné vzdělávání vede k pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování pozitivních 

vztahů k přírodnímu prostředí. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé 

i neživé přírodě a na jejich základě žáci formují svůj kladný vztah k přírodě a životnímu 

prostředí. 

Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky z přírodních věd 

v profesním i osobním životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní 

odpovědi. 

Přírodovědné vzdělávání se uskutečňuje v předmětech fyzika, chemie a biologie. 

 

Matematické vzdělávání 

Vzdělávání vede k tomu, aby žáci získávali pozitivní postoj k matematice a jejím aplikacím, 

uměli používat získané vědomosti při řešení situací v životě, k řešení využívali a uměli pracovat 

s kalkulátory, počítačem a internetem. 

Cílem matematického vzdělávání je kromě všeobecně vzdělávací funkce i podpora odborného 

vzdělávání, tak, aby žáci uměli používat matematiku v různých životních situacích, v dalším 

vzdělávání, zaměstnání a v osobním životě. 

Estetické vzdělávání 

Estetické vzdělávání je oblast, která žákům umožňuje pochopit, prožít a hodnotit obsah 

uměleckého díla a klade důraz na práci s textem. Žáci se učí interpretovat text a poznat jeho 

význam. Tato činnost vede k prohlubování čtenářských a komunikativních dovedností a ke 

kultivaci vlastního projevu. Významně také formuje osobnost po stránce intelektové, 

emocionální, sociální a podporuje schopnost empatie. 

Cílem estetického vzdělávání je obohacení vnitřního života žáků o estetické prožitky, které 

mohou podněcovat vlastní kreativitu, čtenářství a zájem o kulturní dění. Posiluje etické a 

estetické cítění žáků a přispívá k utváření hodnotové orientace. 

Estetické vzdělávání prolíná všemi předměty, ale uskutečňuje se zejména v hodinách literární 

a kulturní výchovy a také prostřednictvím účastí žáků na kulturně-společenských akcích. 

Vzdělávání pro zdraví 

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými 

k aktivní preventivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a 

postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky 

k tomu, aby znali potřeby těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí 

výživa, životní prostředí, hygiena, pohybová aktivita, pozitivní emoce, mezilidské vztahy a jiné 

vlivy na zdraví. Důraz klade na výchovu proti závislostem, proti médiím vnucovanému ideálu 

tělesné krásy a výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. 

Součástí tohoto vzdělávání je osvojení zásad a dovedností předlékařské první pomoci a ochrany 

člověka za mimořádných situací. 

Vzdělávání se uskutečňuje v předmětech výchova ke zdraví a prevence nemocí, první pomoc a 

tělesná výchova. 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Žák zde získá dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s moderními informačními 

technologiemi a získá přehled o světě informací. Podporuje u žáků kreativitu při práci 

s technologiemi a jejich využití v dalším vzdělání i každodenním životě. Na základě získaných 
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poznatků jsou žáci schopni efektivně pracovat s moderní přístrojovou technikou, včetně 

specifického programového vybavení a tím jsou připraveni na svou profesní dráhu. Získané 

dovednosti jsou základním předpokladem pro uplatnění na trhu práce. 

Tyto poznatky získají žáci v předmětu informační a komunikační technologie. 

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových 

dovedností a návyků nezbytných pro pracovní uplatnění. Zahrnuje učivo obecně-odborného a 

propedeutického charakteru, tak učivo zaměřené na protetickou technologii, protetiku a 

zhotovování stomatologických protéz. 

Obecně odborné učivo vytváří vědomosti a dovednosti týkající se zdraví, prevence nemocí, 

zdravotní politiky, fungování veřejného zdravotnictví, výchovy k péči o zdraví, etiky a práv 

nemocných. Seznamuje žáky s anatomií a fyziologií lidského organizmu, na níž navazují 

patologické stavy. Poskytuje poznatky z psychologie potřebné pro poznání a pochopení 

osobnosti člověka i pro rozvoj vlastní osobnosti. Pozornost se věnuje také vytváření potřebných 

profesionálních kompetencí ve vztahu ke klientům.. Seznamuje žáky s odbornou terminologií 

a učí žáky ji používat. Učivo specificky odborné zahrnuje teoretické poznatky a praktické 

dovednosti týkající se péče o zdraví . Žáci si osvojí pracovní postupy potřebné pro zhotovování 

stomatologických protéz a  a aplikaci odpovídajících technologií. 

Odborné vzdělávání má teoreticko-praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje 

formou cvičení v odborných učebnách ve škole a také  formou odborné praxe v reálných 

podmínkách zubních laboratoří. 

Vzdělávání se realizuje v předmětech somatologie, první pomoc, stomatologie, kreslení a 

modelování, protetická technologie, stomatologická protetika a zhotovování stomatologických 

protéz. 

 

2.5 Hodnocení žáků a diagnostika 

Základem pro hodnocení chování a prospěchu ve vzdělávání jsou právní normy, zejména 

školský zákon (§ 69 a § 77) a vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů a klasifikační řád, který je součástí školního řádu 

a který sjednocuje požadavky z teoretického a praktického vyučování. Výsledky chování a 

vzdělávání žáka se hodnotí známkou. 

Hodnocení chování: 

1- velmi dobré 

2- uspokojivé 

3- neuspokojivé 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

1- výborný 

2- chvalitebný 

3- dobrý 

4- dostatečný 

5- nedostatečný  

nehodnocen/a 

 

2.5.1 Klasifikační řád  

Klasifikační řád upravuje: 

- zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

- podrobnosti o komisionálních zkouškách 

- průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 
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2.5.2 Podklady pro hodnocení a klasifikaci 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání získávají učitelé zejména 

následujícími metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáků 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, dochvilnosti, 

zájmem o vzdělávání  

- aktivním přístupem žáků k vyučování, zpracováním zadaných úkolů, úpravou materiálů, 

účastí na školních akcích 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

- ročníkovými písemnými a praktickými zkouškami, seminárními pracemi 

- účastí na soutěžích, přehlídkách a projektech souvisejících se vzděláváním 

- dodržováním předpisů BOZP a PO 

 

2.5.3 Zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období.  

Celkové hodnocení spočívá v kombinaci různých metod, forem a prostředků hodnocení. Učitel 

oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady a nedostatky jeho projevů, 

výkonů, písemností, praktických činností. 

Společné zásady pro hodnocení: 

- hodnocení má především funkci informační a diagnostickou 

- hodnocení využívá formu sebehodnocení žáka 

- hodnocení dává všem žákům perspektivu, je motivující 

- základem pro hodnocení je partnerský přístup k žákům 

- různé formy podkladů pro hodnocení směřují k hodnocení cílů a kompetencí 

 

2.5.4 Zveřejnění výsledků vzdělávání  

Hodnocení žáka vyjádřené klasifikací (známkou) zapíše učitel na účet žáka v systému Bakalář. 

Dálkový přístup k tomuto účtu žáka je předán zákonným zástupcům žáka (zletilým žákům) při 

zahájení vzdělávání.  

O výrazné změně prospěchu žáka je podána zákonným zástupcům třídním učitelem informace 

(písemnou, ústní, telefonickou formou nebo e-mailem). 

 

2.6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Škola podporuje rozvoj žáka v oblasti jeho nadání (talentu) následovně: 

 podporujeme motivaci, cílevědomost a kreativitu žáka 

 individualizujeme přístup k žákům 

 volíme náročnější metody, formy a postupy ve vzdělávání 

 podporujeme samostudium žáků, včetně využívání ICT 

 podporujeme účast žáků v olympiádách a soutěžích 

 umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 

2.7 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním 

2.7.1 Zdravotní postižení 

Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady 

řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení. 

Míra zdravotního postižení je posuzována vzhledem k požadavkům na zdravotní způsobilost 
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k výkonu profese. Toto stanovisko uchazeči o vzdělávání vydává příslušný praktický lékař, kde 

je uchazeč registrován. Stanovisko lékaře je nedílnou součástí přihlášky uchazeče o vzdělávání. 

 

 

Specifické požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělání: 

Obor vzdělání není vhodný pro uchazeče o vzdělání, kteří trpí: 

- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu, která 

znemožňují zátěž páteře a trupu, 

- prognosticky závažnými onemocněními, která omezují funkce končetin, 

- prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, 

- prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně 

velkou zátěž, 

- prognosticky závažnými poruchami imunity, 

- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie, 

- prognosticky závažnými nemocemi oka, poruchami vidění a poruchami barvocitu, 

- závažnými duševními nemocemi a poruchami chování 

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení: 

- škola věnuje této problematice zvýšenou pozornost a vytváří podmínky pro vzdělávání 

žáků 

- škola respektuje doporučení PPP 

- škola upřednostňuje vhodné metody a formy vzdělávání a hodnocení žáků 

- spolupracujeme se speciálními pedagogy 

- žáci a jejich rodiče spolupracují s výchovným poradcem 

 

2.7.2 Zdravotní znevýhodnění 

Zdravotním znevýhodněním se rozumí zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy. 

- škola respektuje doporučení lékaře 

- škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků dle jejich individuálních potřeb 

 

2.7.3 Sociální znevýhodnění 

Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociokulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova a postavení azylanta. 

Vzdělávací potřeby těchto žáků zaštiťuje příslušné školské poradenské zařízení. 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: 

- škola respektuje doporučení PPP (SPC) 

- škola spolupracuje s příslušnou PPP (SPC) a rodiči žáků 

- volíme vhodné formy a metody vzdělávání, včetně individuálního vzdělávacího plánu 

- zapůjčujeme učebnice a další materiály ke vzdělávání 

- pečujeme o osvojení si českého jazyka, seznamujeme žáky s českým prostředím, 

kulturou, tradicemi, hodnotami a principy demokracie 
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2.8 Strategie naplňování rovných příležitostí 

1. Podpora a zabezpečování rovných příležitostí 

Pedagogičtí pracovníci považují poskytnutí maximálních příležitostí všem žákům 

za svoji prvořadou povinnost 
Otázka rovných příležitostí je vnímána pedagogy jako závažná, není bagatelizována, 

pedagogové se jí zabývají (tj. čtou materiály a příspěvky k tomuto tématu a kladou si otázku, 

zda jsou rovné příležitosti v jejich škole naplňovány a zlepšovány). 

Pedagogové se zdržují stereotypizujících výroků (tj. výroků hromadné pomluvy).  

Pedagogové věří, že škola může pozitivně ovlivnit budoucnost jejich žáků a v tomto smyslu 

s žáky i jejich rodiči komunikují. 

Pedagogové se chovají s respektem ke svým žákům i sami k sobě.  
 

Škola pečuje o sebeúctu všech žáků 
Dochází k prezentaci žákovských portrétů a prací (jsou reprezentováni všichni žáci, ne jen 

"nejlepší"). 

Je zajišťována a využívána pozitivní pozornost, každému žákovi je poskytována příležitost 

k úspěchu. 

Je podporováno sebehodnocení žáků. 
 

Škola dbá o možnost uplatnění každého žáka 
Učitelé využívají efektivních metod jako kooperativní učení, omezují frontální výuku. 

Výukové aktivity jsou dostatečně rozmanité - pro maximální pokrytí všech učebních stylů. 

Žákům je poskytována možnost volby pomůcek i cesty ke splnění úkolu. 

Žákům je poskytována zpětná vazba PRO učení (nikoli jen hodnocení učení). 

Žáci mají možnost uplatnit své zájmy a silné stránky zapojením do soutěží, projektů a dalších 

aktivit organizovaných nebo podporovaných školou. 

Pedagogický sbor usiluje o to, aby veškeré školní akce byly dostupné všem žákům. 

 

Místo označování některých žáků jako „zvláštních“ považuje škola za jedinečné 

každého žáka; naslouchá rodičům každého žáka 
Škola trvale usiluje o co nejkvalitnější komunikaci se všemi rodiči, zejména s rodiči ze sociálně 

znevýhodněného prostředí - při překonávání existujících bariér mluví a jedná profesionálně. 

Škola dbá na to, aby informace pro rodiče byly dostupné opravdu všem rodičům. 

Pro domácí přípravu škola poskytuje zázemí těm žákům, kteří je doma nemají.  

Škola poskytuje poradenské služby žákům, kteří je potřebují (aktivně je vyhledává). 

 

Organizace školy odpovídá inkluzívnímu přístupu 
Ve škole nejsou specializované třídy (žáci jsou do tříd děleni náhodně). 

Škola se nezbavuje žáků hendikepovaných, hyperaktivních či majících jiné odlišnosti. 

Má mechanismy, které jí pomáhají organizačně zvládat kvalitní výuku heterogenních kolektivů 

(pomůcky, poučení učitelé). 
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2. Ověřování rovných příležitostí 

Škola sleduje, zda existují rozdíly výsledků a vnímání podmínek, průběhu, klimatu 

vzdělávání u jednotlivých skupin žáků  
Škola pracuje se školními výsledky žáků i s výsledky externích šetření tak, že analyzuje 

výsledky dílčích skupin a jednotlivců a při nalezení rozdílů hledá jejich příčiny a cesty ke 

zlepšení.  

Výsledky se rozumí nejen výsledky testů  nebo srovnávacích písemných prací, ale také např. 

- úplnost docházky (resp. míra absence) 

- míra záškoláctví a školní neúspěšnosti 

- další cíle žáků po ukončení stupně vzdělání (aspirace) 

- zájem o další vzdělávání 

- skutečné uplatnění žáků po ukončení stupně vzdělání 

Škola rozlišuje následující skupiny žáků, které mohou snadno dosahovat výkonů pod svými 

možnostmi:  

- dívky a chlapci 

- menšiny etnické, kulturní a náboženské, žadatelé o azyl, uprchlíci 

- žáci s potřebou podpory v jazyce, v němž se vyučuje 

- žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 

- žáci se specifickým talentem 

- žáci sledovaní odborem sociální péče 

- nemocní žáci, mladí opatrovníci / opatrovnice (starající se o mladší sourozence 

v početné rodině), nezletilé matky 

a všichni ostatní žáci v riziku odmítání a vyloučení. 

 

Výsledky monitoringu výsledků:  

Jsou využity pro pomoc žákovi, učiteli a případně rodičům ke stanovení nejbližších 

individuálních cílů, aniž by byly omezeny možnosti žáka.  

Na úrovni školy jsou využity jako zpětná vazba škole; jak se jí daří rovné příležitosti naplňovat. 
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3 UČEBNÍ PLÁN 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

 

3.1 Rozvržení předmětů vzdělání a jejich hodinová dotace 

  

Vzdělávací oblasti - Předměty 
1. 

ročník  

2. 

ročník  

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Celkem 

týdně 
Celkem 

Jazykové vzdělávání a komunikace           

Český jazyk  2 1 1 1 5 160 M 

Cizí jazyk  2 + 2 3 + 1 3 + 1 2 + 2 10 + 6 512 M 

Společenskovědní vzdělávání       

Dějepis 1 1 + 1   2 + 1 96 

Společenské vědy  1 1 1 1 3 + 1 128 

Přírodovědné vzdělávání       

Fyzika 1 + 1 1   2 + 1 96 

Chemie 1 + 1 1 + 1   2 + 2 128 

Biologie 1 1   2 64 

Matematické vzdělávání 

Matematika  3 2 2  7 224 M 

Estetické vzdělávání       

Literární a kulturní výchova  1 1 + 1 1 + 1 2 5 + 2 224 M 

Vzdělávání pro zdraví       

Výchova ke zdraví a prevence nemocí 2    2 64 

První pomoc 1    1 32 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 256 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích   

Informační a komunikační technologie 2 2   4 128 

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomika    2 2 64 
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Odborné vzdělávání 

Obory pro poskytování zdravotnické péče a výroba zubních náhrad  

Somatologie 3    3 96 

Stomatologie  1 1   2 64 M 

Klinická propedeutika   1  1 32 

Kreslení a modelování 3 (S)    3 96 

Zhotovování a opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek 

Protetická technologie  2(S) 1 1 1 5 160 M 

Stomatologická protetika  2 1 1 4 128 M 

Zhotovování stomatologických protéz   10(S) 15(S) 16(S) 41 1312 M 

Volitelný seminář Cizí jazyk/MAT    1 1 32 

Celkem disponibilních hodin 8 5 2 4 19 608 

Celkem 33 34 30 31 128 4096 

Nepovinné předměty       

Sportovní a pohybové aktivity 1 1 1 1 4 128 

 
Poznámky k učebnímu plánu: 

1. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku je maximálně 34. 

2. Předmět vzdělání cizí jazyk znamená anglický jazyk nebo německý jazyk 

3. Volitelný seminář z cizího jazyka nebo matematiky slouží k prohloubení vzdělání vzhledem 

k orientaci žáka při volbě předmětů vzdělání v rámci společné části maturitní zkoušky. 
4. Dělení hodin v předmětech vzdělání je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu 

s požadavky BOZP a právními normami stanovenými MŠMT pro dělení tříd. 

5. Předměty vzdělání označené M jsou součástí společné a profilové části maturitní zkoušky 

6. Výuka jednotlivých předmětů, zejména českého jazyka, matematiky a ekonomiky, je doplněna 

exkurzemi. 

 

3.2 Přehled využití týdnů školního roku v období září – červen 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 30 27 

Sportovní kurz, lyžařský 

výcvik 

1 1   

Odborná praxe   4  

Maturitní zkouška    3 

Exkurze, stáže, projekty 2 2 1 2 

Časová rezerva 5 5 5 5 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
 
Poznámky: 

1. Lyžařský výchovně výcvikový kurz v 1. ročníku se realizuje pouze při dostatečném zájmu žáků 

(ekonomické důvody). Kurz může být realizován i v jiném ročníku, než je uvedeno. 

2. Sportovní kurz je realizován ve 2. ročníku, jeho součástí jsou sportovní aktivity, informace a 
nácvik chování v mimořádných situacích a poskytování první pomoci v systému IZS. 

3. Ve 3. ročníku je organizována čtyřtýdenní odborná praxe, která probíhá v reálných podmínkách 

zubních laboratoří. Odborná praxe probíhá v červnu. 

4. Časová rezerva v jednotlivých ročnících slouží k opakování, k organizování výchovně 
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vzdělávacích akcí, stáží a na realizaci projektů. 



 25 

3.3 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP  

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblast 

Minimální 

počet vyuč. 

hodin Vyučovací předmět 

Počet vyuč. 

hodin za 

studium 

týdenní celkový týdenní celkový 

Jazykové vzdělávání a 

komunikace           

český jazyk 5 160 Český jazyk 5 160 

cizí jazyk 10 320 Cizí jazyk 16 512 

Společenskovědní 

vzdělávání 5 160       

      Dějepis 3 96 

      Společenské vědy 4 128 

Přírodovědné vzdělávání 4 128       

      Fyzika 3 96 

      Chemie  4 128 

      Biologie 2 64 

Matematické vzdělávání 7 224       

      Matematika 7 224 

Estetické vzdělávání 5 160       

      Literární a kulturní výchova 7 224 

Vzdělávání pro zdraví 8 256      

   Výchova ke zdraví a prevence nem. 2 64 

      První pomoc 1 32 

      Tělesná výchova  8 256 

Vzdělávání v IKT 4 128      

      Informační a komunikační technol. 4 128 

Ekonomické vzdělávání 2 64      

      Ekonomika 2 64 

Obory pro poskytování 

zdravotnické péče a 

výrobu zubních náhrad  

  

8 256      

  Somatologie  3 96 

  Stomatologie 2 64 

    Klinická propedeutika 1 32 

    Kreslení a modelování 3 96 

Zhotovování a opravy 

zubních náhrad a 

ortodontických pomůcek  

   

44 1408    

    Protetická technologie 5 160 

    Stomatologická protetika 4 128 

   Zhotovování stomatologických protéz 41 1312 

    Volitelný seminář Cizí jazyk/MAT 1 32 

Disponibilní hodiny    19 608 

Celkem    128 4096 
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4 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTŮ VZDĚLÁNÍ 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

4.1 Název vyučovacího předmětu: Český jazyk 

 

Název předmětu ČESKÝ JAZYK  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 1 1 1 5 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 
Předmět patří do oblasti jazykového vzdělávání a komunikace. Jeho základním cílem je 

vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich duševního 

života. Kromě prohloubení jejich vyjadřovacích dovedností a schopností předmět utváří 

hodnotové orientace a postoje žáků v oblasti kulturní a přispívá k rozvoji kompetencí 

mezilidských a sociálních. 

 

Charakteristika učiva: 

Předmět obsahuje část jazykovou a slohovou, které se vzájemně doplňují. Obě složky učí žáky 

užívat jazyka, jako prostředku dorozumívání a myšlení v mluvené i písemné podobě, a to 

v souladu se spisovnou normou a za použití jazykových prostředků odpovídajících 

komunikační úrovni. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka českého jazyka směřuje k tomu, aby žáci využívali jazykových vědomostí a dovedností 

v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své 

názory, chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, 

získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem 

s ohledem na jejich uživatele, chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní 

vývoj národa. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu a zahrnuje jak ústní, tak i písemné 

prověřování. Do hodnocení jsou zahrnuty i aktivity dokládající schopnosti a dovednosti žáků, 

např. přednes referátů nebo prezentace individuální nebo skupinové práce. V klasifikaci jsou 

obsaženy i výsledky kontrolních slohových prací: v každém pololetí 1.-3. ročníku jedna, ve 

4. ročníku slohová práce v 1.pololetí. Při hodnocení dává učitel žákům prostor 

k sebehodnocení.  
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- kompetence komunikativní tzn. žák je v předmětu veden k tomu, aby se vyjadřoval 

přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodně se prezentoval, aby formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle v písemné 

podobě přehledně a jazykově správně, aby zpracovával administrativní písemnosti, 

pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, aby dodržoval jazykové 

a stylistické normy i odbornou terminologii. 

- občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., aby žák zaznamenával písemně podstatné 

myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, aby se vyjadřoval a vystupoval v souladu 

se zásadami kultury projevu a chování. 

- kompetence k řešení problémů tzn. žák je schopen samostatně řešit problémy a 

spolupracovat se svými spolužáky 

- kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi tzn. žák se orientuje 

v literatuře, v knihovnickém systému a na internetu  

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti - výuka směřuje k tomu, aby žák 

- měl úctu k materiálním i duchovním hodnotám, aby získal schopnosti vyhledávat 

informace a pracovat s nimi, aby si osvojil dovednost jednat s lidmi, aby se orientoval 

v masových médiích, aby rozvíjel komunikativní a personální kompetence a osvojil si 

práci s informacemi 

Člověk a svět práce - výuka směřuje k tomu, aby žák 

- uměl vyhledávat a posuzovat informace o profesních záležitostech, aby si osvojil vhodné 

způsoby verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních, aby uměl 

komunikovat s potencionálními zaměstnavateli a uvědomoval si odpovědnost za vlastní 

život a význam vzdělání 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Literární a kulturní výchova 

 Cizí jazyky 

 Dějepis 

 Psychologie 

 Společenské vědy 

 Informační a komunikační technologie 
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4.2 Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk 

 

Název předmětu ANGLICKÝ JAZYK  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 4 4 4 4 16 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Výuka cizích jazyků rozšiřuje a prohlubuje komunikativní kompetence žáků a celkový kulturní 

rozhled, vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Je třeba žáky naučit 

komunikaci a interakci mezi Evropany s různými mateřskými jazyky, a tak podpořit jejich 

mobilitu v Evropě či ve světě. 

Cílem jazykového vzdělávání je výchova moderního člověka, který získá pozitivní postoj 

k cizím jazykům, formování osobnosti žáků, porozumění způsobu života a myšlení jiných lidí, 

vedení žáků k toleranci hodnot jiných národů a jejich respektování. Dalším cílem je motivovat 

žáky ke komunikaci v angličtině v různých situacích každodenního osobního nebo pracovního 

života, v projevech mluvených i psaných na všeobecná i odborná témata. 

Výuka vede žáky k praktickému používání jazyka v základních životních situacích tak, aby byli 

schopni řešit situace běžného života ústně i písemně, domluvili se v cizojazyčném prostředí, 

porozuměli pracovním postupům, dokázali zpracovat informace ze zahraniční literatury týkající 

se jejich oboru vzdělávání a porozuměli jednoduchému textu. 

Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy směřují k osvojení komunikativních 

jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce. 

 

Charakteristika učiva: 

Výuka sleduje systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků 

získaných v průběhu základního vzdělávání. Další vzdělávání vede žáky k osvojení praktických 

řečových dovedností a dorozumění se v každodenních osobních i pracovních situacích 

(základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření, komunikační situace). Výuka 

vede žáky k použití přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby, včetně 

odborné terminologie, zvukové a grafické stránky anglického jazyka. Žák vyslovuje 

srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje a uplatňuje základní způsoby 

obohacování slovní zásoby, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, 

opravuje chyby. Žák si osvojí přibližně 500 – 600 lexikálních jednotek za rok, z toho odborná 

terminologie tvoří asi 20%. Součástí učiva je získávání zeměpisných, historických a kulturních 

poznatků o České republice a anglicky mluvících zemích. 

Hlavní náplní a obsahem výuky je nácvik ústního a písemného vyjadřování. Tematické okruhy 

se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života i studovaného 

oboru vzdělání, k reáliím České republiky i anglicky mluvících zemí, reagují na věk a zájmovou 

orientaci žáků. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti získané na základní škole.  

Klíčovou dovedností v anglickém jazyce je rozvoj aktivních komunikativních dovedností. 

Výuka podněcuje žáky k tomu, aby odpovídajícím způsobem dokázali vyjadřovat své myšlenky 

a názory, pracovat s cizojazyčnými texty, slovníky, příručkami, internetem a využívat je jako 

informační zdroje. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení 

(monolog i dialog) a poslech, a to: formou rozhovoru, diskuse, překladu, skupinové a týmové 

práce, práce s textem, s audiovizuální technikou. Důležitou součástí je procvičování a 
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upevňování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií anglicky mluvících zemí, 

konverzace v anglickém jazyce na dané téma. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Hodnocení žáků vychází ze školního klasifikačního řádu.  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží různé formy ústního a písemného zkoušení – testy, 

doplňkové práce, krátké práce, čtvrtletní a pololetní práce. Žák je hodnocen v těchto oblastech: 

- znalost gramatiky 

- práce s textem 

- ústní projev 

- slovní zásoba 

- obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů (ústní i písemné) 

- aktivita v hodinách 

- soustavnost a kvalita domácí přípravy 

- poslech 

- spolupráce s učitelem a žáky 

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, tzn. zdokonalování 

ústního projevu, jeho srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost 

a schopnost komunikace. Vedle krátkých průběžných testů jsou součástí hodnocení i písemné 

práce, které nejen prověřují znalosti, ale jsou určeny i k nácviku dovedností, stanovených 

Společným evropským referenčním rámcem /B1/. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 
Klíčové kompetence:  

- Komunikativní kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat 

a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat přiměřeně 

náročné texty na běžná i odborná témata. 

- Sociální a personální kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen se efektivně učit na základě zprostředkovaných 

zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a 

kritiku, samostatně se dále vzdělávat, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům 

v přístupu k jiným lidem a kulturám. 

- Občanské kompetence 

Žák se seznamuje s různými aspekty každodenního života v anglicky mluvících zemích, 

s jejich kulturou, zároveň je veden k respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a 

kulturních hodnot jiných národů. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve třídě, založené na vzájemném respektování 

a spolupráci, podporovat multikulturní výchovu sociokulturními znalostmi vztahující se 

ke každodennímu životu, životním podmínkám, hodnotám, víře a postojům, rituálům a 

obyčejům v zemích studovaného jazyka.  

Člověk a životní prostředí 

Žák je veden k tomu, aby poznával svět a učil se mu rozumět, chápal a respektoval nutnost 

ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informační a komunikační technologie 
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Žáci jsou schopni využívat slovníků, internetu pro vzdělávání doplňujících informací a 

aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané 

oblasti, využívat on-line učebnice či doplňkové materiály k učebnicím a testy pro domácí 

samostudium. 

Člověk a svět práce 

Nepřímá příprava žáků na budoucí povolání a jejich seznámení se světem práce 

prostřednictvím vyplňování žádostí o práci, sestavování životopisu a dalších písemností 

nezbytných pro zapojení žáků do pracovního procesu 

 

Mezipředmětové vztahy: 

- Literární a kulturní výchova 

- Dějepis 

- Společenské vědy 

- Biologie 

- Ošetřovatelství 

- První pomoc 
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4.3 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk 

 

Název předmětu NĚMECKÝ JAZYK  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 4 4 4 4 16 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Výuka cizích jazyků prohlubuje jazykové znalosti získané na základní škole, rozšiřuje je a 

směřuje k dalšímu jazykovému i profesnímu zdokonalování. 

Ve výuce cizích jazyků je třeba klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího 

jazyka a připravit jej na život v multikulturní Evropě. Je proto nezbytné používat metody 

směřující k propojení izolovaného školního prostředí, v němž je žák většinou pasivní, s reálným 

prostředím existujícím mimo školu – multimediální programy a internet, poznávací zájezdy, 

zapojovat žáky do projektů a soutěží, podporovat vedení jazykového portfolia. Dále je nezbytné 

napomáhat jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.  

Žák si osvojí komunikativní jazykové kompetence, aby se dorozuměl v běžných situacích 

každodenního života. Současně se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů, jejich 

respektování.  

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek: 

- řečové dovednosti: se rozvíjejí komplexně na základě osvojování jazykových prostředků, 

slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích studovaného 

jazyka 

- jazykové prostředky: zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika 

- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: vztahují se k oblastem 

osobního, společenského a pracovního života, jedná se o reálie: poznatky z kultury, 

národních zvyků a tradic, historie, politiky, geografie 

- receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti: 

 poslech s porozuměním monologických i dialogických textů 

 čtení textů včetně odborných 

 ústní a písemné vyjadřování tematicky i situačně zaměřené  

 reprodukce textu, výpisky, překlad  

 vypracovat jednoduché písemnosti důležité z hlediska budoucího povolání 

 

Pojetí výuky: 
V pojetí výuky prosazovat problémové učení, týmovou práci a kooperaci, diskusi, zařazovat 

hry, soutěže, simulační metody, veřejnou prezentaci práce žáků, uplatňovat projektové metody 

výuky.  

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění textu, 

dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat 

osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu a správnost osvojených gramatických 

struktur uplatněných v písemném projevu. 

V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém ročníku, z nichž 

jedna může být domácí).   
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Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 

- kultura mluveného a písemného projevu 

- lexikálně – gramatická správnost vyjadřování 

- úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí 

- didaktické testy včetně poslechových subtestů 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových 

témat. U průřezových témat se jedná o využití multimediálních programů a vyhledávání 

informací na internetu, o verbální komunikaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání 

pro život, orientaci v globálních problémech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní 

odpovědnosti za stav životního prostředí.  

Rozvojem klíčových kompetencí je žák schopen: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a 

chování 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu a kritiku 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 

- tvořivé práce nejen s věcným, ale i uměleckým textem, jež vede k porozumění 

emocionální a etické stránky žákovy osobnosti 

- vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu ke 

společenskému dění, kultuře, literatuře a umění a k vytváření návyku individuální četby 

umělecké a neumělecké literatury, které se později projeví v celoživotní orientaci žáka  

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve třídě, založené na vzájemném respektování 

a spolupráci, podporovat multikulturní výchovu sociokulturními znalostmi vztahující se 

ke každodennímu životu, životním podmínkám, hodnotám, víře a postojům, rituálům a 

obyčejům v zemích studovaného jazyka.  

Člověk a životní prostředí 

Žák je veden k tomu, aby poznával svět a učil se mu rozumět, chápal a respektoval nutnost 

ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou schopni využívat slovníků, internetu pro vzdělávání doplňujících informací a 

aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané 

oblasti, využívat on-line učebnice či doplňkové materiály k učebnicím a testy pro domácí 

samostudium. 

Člověk a svět práce 

Nepřímá příprava žáků na budoucí povolání a jejich seznámení se světem práce 

prostřednictvím vyplňování žádostí o práci, sestavování životopisu a dalších písemností 

nezbytných pro zapojení žáků do pracovního procesu 
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Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu Německý jazyk žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – 

Český jazyk, Literární a kulturní výchova, Společenské vědy, Informační a komunikační 

technologie, Biologie,Ošetřovatelství, První pomoc.  
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4.4 Název vyučovacího předmětu: Dějepis 

 

Název předmětu DĚJEPIS  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 2 - - 3 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Úkolem výuky dějepisu je vytvářet a kultivovat historické vědomí a spolu s dalšími obory 

přispívat k celkovému začleňování žáků do společnosti, neboť výuka systematizuje různé 

historické informace, s nimiž se žáci v běžném životě setkávají a budou setkávat. Dějepis 

umožňuje žákům, aby dokázali pomocí poznatků o historii lépe a hlouběji porozumět 

současnosti. Podstata dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a 

procesů, které svým jednáním lidé vyvolávají a které je svými důsledky zpětně ovlivňují, jsou 

opakovatelné a při správném pochopení vedou k hlubšímu poznání minulosti i k porozumění 

současnosti. 

 

Charakteristika učiva: 

Dějepis integruje znalosti různých vyučovacích předmětů - z dějin vědy, techniky, umění nebo 

politologie. Žák je veden k pochopení dějinných procesů. Záměrem výuky je podat ucelený 

obraz vývoje společnosti od jejího počátku do konce 20. století. Důraz je kladen na dějiny 19. 

a 20. století. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka dějepisu je pro žáka zajímavá, rozvíjí jeho intelektové a komunikativní schopnosti, 

ovlivňuje jeho hodnotovou orientaci. Učivo vychází ze znalostí žáka získaných na základní 

škole. Přiměřená pozornost je věnována rozvoji dovedností a schopností žáků, jejich samostatné 

a týmové práci. Předmět podporuje funkční gramotnost žáků a to prací s texty různého druhu 

(verbálními, ikonickými i kombinovanými). Výuka také přispívá k chápání hodnoty 

historických a kulturních památek. Volba forem a metod výuky je provedená se zřetelem na 

cíle stanovené školním vzdělávacím programem, s maximálním využitím metod názorně 

demonstračních a aktivizujících. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Vyučující vychází ze školního klasifikačního řádu. Ke kontrole vědomostí slouží různé formy 

ústního a písemného zkoušení. Důraz bude kladen na hloubku porozumění poznatků, schopnost 

je aplikovat při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost práce s texty, 

samostatnost úsudku a schopnost výstižně formulovat myšlenky. Součástí hodnocení je i 

sebehodnocení, kdy žáci budou sami hodnotit dosaženou úroveň svých znalostí. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

 kompetence k učení tzn., žák poznává smysl učení a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, 

umí posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky své práce, vybírá a využívá 

efektivní způsoby učení, plánuje a organizuje vlastní učení, vyhledává a třídí informace 

a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení 

 kompetence k řešení problémů tzn., žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby 

řešení, kriticky myslí, svá rozhodnutí je schopen obhájit  
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 kompetence komunikativní tzn., žák srozumitelně a výstižně formuluje a vyjadřuje své 

myšlenky a názory, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor, vhodně 

argumentuje, respektuje názory druhých, dodržuje jazykové a stylistické normy 

v písemné a ústní formě 

 kompetence personální a sociální tzn., žák pracuje samostatně i v týmu, podílí se na 

utváření příjemné atmosféry v týmu, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 

při řešení daného úkolu, je schopen provést sebehodnocení, umí si uvědomit své přednosti 

i nedostatky, přijímat radu a kritiku, adekvátně na kritiku reagovat 

 kompetence občanské tzn., žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo 

školu, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění 

 kompetence pracovní tzn., žák se orientuje na pracovním trhu v souvislostech 

s regionálními dějinami, získá reálnou představu o prostředí, platových podmínkách 

v oboru a o jeho vývoji 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi tzn., žák vyhledává 

informace, efektivně s nimi pracuje, kriticky je vyhodnocuje a odpovědně uplatňuje 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti  

- žák získá vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, 

naučí se být tolerantní, dovede se orientovat v mediálních obsazích, naučí se jednat 

s lidmi a diskutovat o kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení 

Informační a komunikační technologie  

- žák získává znalosti v práci s internetem, výpočetní technikou, průběžně si připravuje 

poznatky pro doplnění výuky a poznatky k různým referátům 

Člověk a životní prostředí  

- žák pochopí vlastní odpovědnost za své jednání a bude se snažit aktivně se podílet na 

řešení enviromentálních problémů, osvojí si základní principy šetrného a odpovědného 

přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání 

Člověk a svět práce 

- žák je veden k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život, v procesu sebehodnocení 

formuluje vlastní priority, dokáže odpovědně rozhodovat na základě vyhodnocení 

získaných informací 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk a literární a kulturní výchova 

 Společenské vědy 

 Informační a komunikační technologie 
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4.5 Název vyučovacího předmětu: Společenské vědy 

  

Název předmětu SPOLEČENSKÉ VĚDY  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 1 1 1 4 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Vyučovací předmět Společenské vědy směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace a 

postojů žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními občany 

svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i komunitě. 

Společenské vědy učí žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce rozumět 

světu. 

 

Charakteristika učiva: 
Vyučovací předmět Společenské vědy integruje vybrané společenskovědní okruhy. Tematický 

okruh Člověk v lidském společenství a tematický okruh Soudobý svět učí žáky poznávat 

společnost, v níž žijí, a najít v ní své místo. Také charakterizuje postavení České republiky 

v současném světě a její vztah k mezinárodním organizacím. Tematický okruh Člověka občan 

vysvětluje postavení občana v souvislosti se státní mocí. Tematický okruh Člověk a právo 

kultivuje právní vědomí žáků. Tematický okruh Člověk a svět učí žáky klást si filozoficko-

etické otázky a hledat na ně odpovědi, získávat životní postoje, chápat hodnotovou orientaci. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka podněcuje žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem vyjadřovat své myšlenky 

a názory. Součástí vzdělávání je nejen osvojení vědomostí, ale i metod, které vedou k dalšímu 

získávání poznatků v systému celoživotního vzdělávání. Ve výuce jsou používány různé formy 

a metody (rozhovor, diskuse, skupinová práce, práce s textem a s audiovizuální technikou). 

Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností. Ve výuce se pracuje s verbálním a 

ikonickým textem. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení výsledků žáků vychází z klasifikačního řádu. Ke kontrole vědomostí slouží různé 

formy ústního a písemného zkoušení. Důraz bude kladen na hloubku porozumění poznatků, 

schopnost je aplikovat při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost práce 

s texty, samostatnost úsudku a schopnost výstižně formulovat myšlenky. Součástí hodnocení 

je i sebehodnocení, kdy žáci budou sami hodnotit dosaženou úroveň svých znalostí. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence komunikativní tzn., žák komunikuje a diskutuje na odborné úrovni, 

formuluje a obhajuje své názory a postoje, dodržuje jazykové a stylistické normy a 

odbornou terminologii v písemné a ústní formě, formuluje věcně a formálně správně své 

názory na sociální, politické, ekonomické a etické otázky 

 občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., jednat odpovědně ve vlastním a veřejném 

zájmu v souladu s morálními principy a respektováním práv a osobnosti člověka, 

preferuje demokratické hodnoty, respektuje lidská práva 

 kompetence k řešení problémů tzn., žák využívá svých společenskovědních vědomostí a 

dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení 
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praktických otázek svého politického i filosoficko-etického rozhodování a jednání, při 

řešení problémů právního a sociálního charakteru 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi tzn., žák vyhledává 

informace, efektivně s nimi pracuje, kriticky je vyhodnocuje a odpovědně uplatňuje  

 kompetence k pracovnímu uplatnění tzn., žák má odpovědný postoj ke vzdělávání 

 kompetence personální a sociální tzn., žák si váží hodnot lidské práce, kriticky posuzuje 

skutečnost kolem sebe, přemýšlí o ní, tvoří si vlastní úsudek, nenechává se manipulovat 

 kompetence k učení tzn., žák má pozitivní vztah k osvojování si poznatků a motivaci 

k dalšímu vzdělávání, ovládá techniky učení a využívá různé informační zdroje 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti  

- žák je ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve 

prospěch lidí v jiných zemích, žák si váží materiálních a duchovních hodnot 

Člověk a svět práce  

- žák získá znalosti a kompetence k úspěšnému uplatnění se na trhu práce, je veden 

k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život, žák se orientuje v možnostech 

kontinuálního vzdělávání v oboru a je motivován k aktivnímu pracovnímu životu 

Člověk a životní prostředí 

- žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a 

společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své 

zdraví 

Informační a komunikační technologie  

- žák získává a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů (z verbálních, ikonických a 

kombinovaných textů) 

 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: 

 Dějepis 

 Psychologie 

 Informační a komunikační technologie 

 Ekonomika 

 SVS 
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4.6 Název vyučovacího předmětu: Fyzika  

 

Název předmětu FYZIKA 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 1 - - 3 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech přírody, které platí pro všechna 

tělesa kolem nás. Vysvětluje řadu jevů známých z každodenního života a má velký význam pro 

rozvoj dalších věd, zejména přírodních a technických. 

 

Charakteristika učiva: 

Žák si v tomto předmětu osvojí potřebné znalosti problematiky učiva mechaniky, termiky a 

molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky, fyziky atomu a sluneční soustavy. 

Získá přehled o základních zákonitostech jednotlivých tematických celků a pochopí vzájemné 

souvislosti určitých jevů v přírodě, naučí se využívat získaných poznatků pro svůj profesní i 

občanský život. 

 

Pojetí výuky: 

Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, demonstračních pokusů, 

vyvození poznatků, projektů. Důraz je kladen na samostatnou i skupinovou práci žáků. 

Výuka je dle témat doplňována exkurzemi. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí a dovedností z jiných kapitol, event. jiných 

předmětů 

- porozumění učivu 

- aplikování teoretické znalosti při řešení příkladů  

    Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- orientaci v problematice příslušného tematického celku 

- porozumění učivu 

- aplikování teoretických znalostí při řešení příkladů  

- správnou formu zápisu řešení a výsledku    

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odbornou literaturou, internetem apod.) 

- úroveň prezentace referátu 

    Hodnocení se žákem – klady a nedostatky.   

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- práce ve skupině 

- domácí příprava na hodinu 

- spolupráce s učitelem 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, 

dělat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých nebo jiných lidí 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 

- porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu 

- navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit dosažené 

výsledky 

- vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných, účastnit se aktivně diskusí 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných činností 

- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy, nezaujatě zvažovat návrhy jiných, přispívat 

k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 

- správně používat a převádět běžné jednotky 

- číst různé formy grafického znázornění 

- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a 

využít pro dané řešení 

- získávat informace z různých zdrojů, zejména pak s využitím Internetu 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- respektovali práva a osobnost druhých 

- dovedli jednat s lidmi 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 

lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život  

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických nástrojů 

k zajištění udržitelného rozvoje 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro 

život, byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- využívali různé zdroje informací, efektivně pracovali s informacemi a získávali 

informace ze sítě Internet 
  



 40 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu Fyzika žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – Matematika, 

Chemie, Somatologie, Informační a komunikační technologie, Klinická propedeutika, 

Ošetřovatelství. 
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4.7 Název vyučovacího předmětu: Chemie 

 

Název předmětu CHEMIE  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 2 - - 4 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Obecným cílem předmětu je navázat na znalosti ze základní školy, poskytnout žákům poznatky 

o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, včetně pochopení podstaty 

biochemických dějů v živých organismech. Formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a 

dovednosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi i v občanském životě. 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu chemie směřuje k tomu, aby žák: 

 uměl aplikovat poznatky v odborné složce vzdělávání, v odborné praxi i v občanském 

životě 

 znal využití běžných chemických látek v odborné praxi i v občanském životě a jejich vliv 

na zdraví člověka a životní prostředí 

 pochopil a osvojil si vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví 

 uměl pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami a jednotkami a dovedl uplatnit tyto 

znalosti a dovednosti při řešení úloh 

 ovládal jednoduché laboratorní techniky, prováděl práce dle písemných návodů, uměl 

zpracovat a zhodnotit výsledky 

  zvládl základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými látkami 

 uměl logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy 

 uměl komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim 

stanovisko, využívat získané informace v diskuzi k přírodovědné a odborné tématice 

 získal motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti 

 zaujal pozitivní postoj k přírodě. 

 

Charakteristika učiva: 

Učivo chemie navazuje na RVP základních škol, prohlubuje jej a jeho hlavním úkolem je 

přispět k pochopení učiva odborných předmětů oboru vzdělání. Ve všech tematických částech, 

tj. obecné, anorganické, organické chemii i biochemii je kladen důraz na získání poznatků 

důležitých pro činnost zdravotnického asistenta. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka předmětu je teoretická i praktická s maximálním využitím metod názorně 

demonstračních a aktivizujících. Praktická cvičení se zařazují podle potřeb konkrétního učiva. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy. 

Posuzuje se: 

 hloubka porozumění látce 

 dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

 schopnost využívat mezipředmětové vztahy 

 schopnost využití poznatků při řešení problémů 

 úroveň přípravy na vyučování 

 schopnost pracovat s informačními zdroji 

 schopnost prezentovat srozumitelně, názorně a poutavě 

 aktivita a spolupráce 
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 schopnost pracovat dle písemného návodu 

 dodržování zásad bezpečnosti 

 schopnost vyhodnotit výsledky a zapsat protokol 

 schopnost pracovat v týmu, obhájit svůj přínos při řešení problému, prezentovat výsledky 

 

Metody hodnocení: 

 ústní zkoušení 

 test z tematického celku 

 ostatní písemné testy 

 referáty 

 práce v hodině 

 práce v laboratoři 

 skupinová práce 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání  

 uplatňovat různé způsoby práce s textem  

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky  

 využívat různé informační zdroje včetně svých a jiných  

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení od jiných 

lidí  

 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat potřebné informace k řešení, 

navrhnout způsob řešení, zdůvodnit jej, vyhodnotit, ověřit správnost postupu a dosažené 

výsledky  

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění aktivit  

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi  

 vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci, vhodně se prezentovat, své myšlenky 

formulovat srozumitelně a souvisle, dodržovat odbornou terminologii 

 účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje  

 zpracovávat souvislé texty i na odborná témata  

 vyjadřovat a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu a kritiku  

 pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit úkoly, podněcovat práci vlastními návrhy, 

nezaujatě zvažovat návrhy druhých 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném 

 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 

 uznávat hodnotu života a zdraví  

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si 

význam celoživotního učení 

 správně používat a převádět potřebné jednotky 

 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů 

 efektivně aplikovat jednoduché matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
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 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

 kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

 vytvořením demokratického prostředí ve třídě budou žáci vedeni k vzájemnému 

respektování, spolupráci a účasti v dialogu 

 volbou metod a forem výuky budou žáci vedeni k rozvíjení sociální a osobnostní 

kompetence stimulující jejich aktivitu a angažovanost  

 žáci budou vedeni k posilování mediální gramotnosti 

 žáci budou vedeni k utváření „žebříčku hodnot“ 

Člověk a životní prostředí 

 žáci budou vedeni k chápání zásadního významu přírody a životního prostředí pro 

člověka 

 na základě vlastního příkladu budou žáci vedeni k uplatňování ekologických hledisek 

v běžném provozu školy, tzn. např. šetření energiemi, třídění odpadu  

Člověk a svět práce 

 žáci budou vedeni k uvědomění si dynamiky ekonomiky a technologických změn 

v současném světě a potřeby celoživotního sebevzdělávání a učení 

Informační a komunikační technologie 

 žáci budou vedeni ke zdokonalování schopnosti efektivně používat IKT v každodenním 

životě 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu chemie žák využívá znalosti a dovednosti zejména z předmětů biologie, 

ošetřovatelství, somatologie, informační a komunikační technologie, fyzika, občanská nauka. 
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4.8 Název vyučovacího předmětu: Biologie 

 

Název předmětu BIOLOGIE  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 1 - - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět biologie je součástí přírodovědného vzdělávání žáků. Navazuje na znalosti a 

dovednosti žáků ze základní školy, které prohlubuje a systematizuje. Významně přispívá 

k pochopení učiva dalších předmětů – somatologie, výchovy ke zdraví a prevence nemocí. 

Biologie poskytuje žákům vybrané poznatky o podstatě života, životních projevech organismů, 

zákonitostech dědičnosti, evoluci vybraných organismů včetně člověka, o životním prostředí a 

jeho ochraně. Současně vede žáky k pochopení globálních problémů světa a možností jejich 

řešení v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák 

 porozuměl postavení člověka v přírodě 

 si uvědomoval přínos biologie pro vědecko-technický rozvoj, rozvoj medicíny, péči 

o zdraví i pro běžný život  

 pozoroval a zkoumal přírodu a zpracovával a vyhodnocoval získané údaje 

 pochopil význam ekologie a nutnost mezinárodní spolupráce 

 měl pozitivní vztah k životu a přírodnímu prostředí 

 svým postojem a chováním pozitivně ovlivňoval okolí a přispíval k dodržování zásad 

udržitelného rozvoje 

 se zamýšlel nad neustálým ohrožováním životního prostředí a hrozícími globálními 

problémy 

 měl motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědných předmětech 

 

Charakteristika učiva: 

Učivo předmětu biologie je odvozeno z biologického a ekologického vzdělávání v rámcovém 

vzdělávacím předmětu. Učivo je rozděleno do dvou ročníků a několika tematických celků. 

V prvním ročníku se žák seznámí se základy biologie, vznikem a vývojem života na Zemi, 

složením a vlastnostmi živých soustav, buňkou, rozmanitostí organismů a dědičností a 

proměnlivostí. Ve druhém ročníku jsou zařazeny celky: základy ekologie, člověk a životní 

prostředí. Tematický celek biologie člověka je zařazen do předmětu somatologie. Důraz se 

klade na využívání biologických poznatků v občanském i profesním životě, zvláště pak 

v medicíně a zdravotnictví.  

 

Pojetí výuky: 

V průběhu výuky biologie žáci získávají nové poznatky, osvojí si nové odborné pojmy z obecné 

biologie a vytvářejí souvislosti mezi ději probíhajícími na molekulární nebo buněčné úrovni a 

procesy probíhajícími ve složitém organismu tj. orgánech a orgánových soustavách člověka. 

Osvojené poznatky z ekologie jsou schopni aplikovat při modelových řešeních aktuálních 

globálních nebo lokálních problémů s ohledem na nezbytnost udržitelného rozvoje. Žáci by 

měli umět hodnotit a používat různé zdroje informací a přiměřeně je prezentovat ostatním např. 

formou prezentací apod. Příležitostně, při řešení některých problémů, spolupracují s 

ekologickými centry regionu. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Posuzuje se: 
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 hloubka porozumění látce 

 dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

 schopnost využívat mezipředmětové vztahy 

 schopnost využití poznatků při řešení problémů 

 úroveň přípravy na vyučování 

 schopnost pracovat s informačními zdroji 

 schopnost prezentovat srozumitelně, názorně a poutavě 

 aktivita a spolupráce 

 schopnost pracovat v týmu, obhájit svůj přínos při řešení problému, prezentovat výsledky 

Metody hodnocení: 

 ústní zkoušení 

 test z tematického celku 

 ostatní písemné testy 

 referáty 

 práce v hodině 

 skupinová práce 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

 k učení (práce s textem v učebnici a odborných publikacích, čtenářská gramotnost, 

vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů) 

 k řešení problému (používání různých metod myšlení, zkušeností, volba vhodných 

prostředků a metod) 

 komunikativních (srozumitelné, jasné a jazykově správné formulace, týmová práce, 

aktivní vystupování a obhajování svých názorů) 

 personálních a sociálních (odpovědná práce a plnění svěřených úkolů, odpovědnost ke 

svému zdraví, odhad důsledků svého jednání v přírodě a nezdravého životního stylu) 

 občanských (chápat význam životního prostředí pro člověka) 

 využívat prostředky informační a komunikační technologie (práce s počítačem a 

internetem při tvorbě prezentací a získávání informací) 

 k pracovnímu uplatnění (pochopit význam celoživotního vzdělávání) 

 matematické (čtení a vytváření různých forem grafického znázornění) 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

 vytvořením demokratického prostředí ve třídě jsou žáci vedeni k vzájemnému 

respektování, spolupráci a účasti v dialogu 

 volbou metod a forem výuky jsou žáci vedeni k rozvíjení sociální a osobnostní 

kompetence stimulující jejich aktivitu a angažovanost  

 žáci jsou vedeni k posilování mediální gramotnosti 

 žáci jsou vedeni k utváření „žebříčku hodnot“ 

Člověk a životní prostředí (nosné téma celého druhého ročníku výuky biologie) 

 žáci jsou vedeni k chápání zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka 

 na základě vlastního příkladu jsou žáci vedeni k uplatňování ekologických hledisek 

v běžném provozu školy, tzn. např. šetření energiemi, třídění odpadu 

 účastí na úklidu okolí školy v rámci Dne Země jsou žáci vedeni k vlastní účasti na tvorbě 

životního prostředí 

 příležitostnou účastí na akcích a soutěžích s ekologickou tématikou jsou žáci vedeni 

k hlubšímu zamyšlení nad celou problematikou  
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Člověk a svět práce 

 žáci jsou vedeni k uvědomění si dynamiky ekonomiky a technologických změn 

v současném světě a potřeby celoživotního sebevzdělávání a učení 

Informační a komunikační technologie 

 žáci jsou vedeni ke zdokonalování schopnosti efektivně používat IKT v každodenním 

životě 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu biologie žák využívá znalostí a dovedností zejména z předmětů chemie, 

ošetřovatelství, výchova ke zdraví a prevence nemocí, tělesná výchova, informační a 

komunikační technologie, somatologie. 
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4.9 Název vyučovacího předmětu: Matematika  

 

Název předmětu MATEMATIKA  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 3 2 2 - 7 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat matematiku v různých životních situacích (v odborném vzdělávání, v dalším studiu, 

v budoucím zaměstnání, ve volném čase). 

 

Charakteristika učiva: 

Vyučovací předmět matematika: 

- rozvíjí logické, abstraktní a kritické myšlení  

- vede k myšlenkové samostatnosti  

- přispívá k intelektuálnímu rozvoji  

- formuje volní a charakterové rysy osobnosti  

- řeší problémové úlohy a situace z běžného života 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných 

situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech 

- aplikovat matematické poznatky a postupy v odborném vzdělávání 

- matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek 

řešení vzhledem k realitě  

- zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení  

- číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů 

(grafů, diagramů, tabulek a internetu), přesně se matematicky vyjadřovat  

- používat odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby  

 

Pojetí výuky: 

Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:  

Metoda slovní - využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které 

žáci potřebují k další práci.  

Metoda názorně demonstrační - využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a pochopí 

metody výpočtu ukázkových praktických úloh, které lze aplikovat na dalších příkladech.  

Metoda problémová - možnost využití při probírání nového učiva, jedná se o zavedení 

problému formou matematické úlohy a postupné seznamování s jednotlivými fázemi řešení, 

dosažené výsledky vedou k zavedení nové poučky či matematického vztahu, který žáci dále 

využívají při práci.  

Metoda praktická - nacvičování nových dovedností, procvičování nového učiva na zadaných 

příkladech, práce může být samostatná či skupinová.  

 

Hodnocení výsledků žáka: 

Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:  

Velká kontrolní práce - 4 práce za  školní rok, shrnutí učiva za uplynulé čtvrtletí, hodnocení 

správnosti postupu řešení i numerické stránky výpočtu.  

Malá písemná práce - následuje vždy po probrání nového učiva, hodnocení správnosti postupu 

řešení i numerické stránky výpočtu. 

Ústní zkoušení - zaměřeno na správný slovní popis matematického problému, možnost žáka 

slovně obhájit svou metodu řešení. 
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Hodnocení domácího cvičení - náročnější domácí úlohy sloužící k prohloubení schopností a 

dovedností žáka.  

Hodnocení aktivity v hodině - rychlé samostatné řešení jednoduchých i složitějších problémů 

v hodinách. 

Hodnocení aktivity v hodině, práce ve skupině, domácí přípravy na hodinu, spolupráce 

s učitelem. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence: 

- samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a využívání 

- volba různých postupů při řešení reálné situace 

- aplikace znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a matematických algoritmů 

- provádění rozboru úlohy, vytvoření plánu jeho řešení, odhad řešení a ověřování 

- rozvíjení samostatného uvažování a vyvozování logických závěrů 

- možnost argumentace a diskuze při obhajování svých názorů 

- přesné vyjadřování myšlenek v ústním a písemném projevu 

- matematické vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

- rozvíjení dovednosti přesného a estetického rýsování 

- rozvíjení komunikace při řešení navozeného problému 

- spolupráce v týmu 

- respektování názorů spolužáků 

- zodpovědný přístup k zadaným úkolům, přesnost řešení, úplné dokončení práce 

- nacházení vztahů mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, schopnost je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 

- čtení a vytváření různých forem grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, 

schémata apod.) 

- efektivní aplikování matematických postupů při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích 

 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebezodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci 

- dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat 

masová média pro své různé potřeby 

Člověk a svět práce - žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

- respektovali pravidla skupinové diskuze při řešení problému, obhájili vlastní návrh řešení 

Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dokázali vyhledávat informace, pracovat s nimi 

- zapsali a zakreslili výsledky úloh pomocí počítačové techniky  

Finanční gramotnost – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se orientovali v základních pojmech finanční matematiky a kriticky hodnotili získané 

informace  

 

 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Z hlediska mezipředmětových vztahů se matematika nejvíce prolíná s následujícími předměty.  

Fyzika - převody jednotek, zapsání výsledku řešení v exponenciálním tvaru, vyjadřování 

neznámé ze vzorce.  
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Informační a komunikační technologie - zapsání a zakreslení výsledků úloh do tabulek, grafy, 

diagramy, statistika.  

Ošetřovatelství - převody jednotek, trojčlenka, procentový počet, ředění a koncentrace roztoků.  

Chemie - převody jednotek, ředění a látková koncentrace roztoků, výpočty z chemických 

rovnic. 
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4.10 Název vyučovacího předmětu: Literární a kulturní výchova 

 

Název předmětu 
LITERÁRNÍ A KULTURNÍ 

VÝCHOVA 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 2 2 2 7 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 
Vyučovací předmět Literární a kulturní výchova má umožnit žákům, aby si utvářeli kladný 

vztah k duchovnímu a kulturnímu dědictví, vede k formování postojů a hodnot, vytváří přehled 

o jednotlivých etapách kulturního a společenského vývoje. Učí žáky porozumět textu, 

interpretovat jeho obsah a aplikovat při rozboru textu poznatky literární teorie, jazykovědy a 

stylistiky. Předmět vede žáky ke kultivaci estetického vnímání a má významnou úlohu pro 

rozvoj občanských a sociálních kompetencí. 

 

Charakteristika učiva: 
Předmět Literární a kulturní výchova je zařazen v RVP do estetického vzdělávání. Je spjat 

s předmětem Český jazyk (oblast jazyková). Učivo obsahuje chronologický přehled české a 

světové literatury, literární historie, je probíráno v souvislosti s danou dobovou situací, 

vymezuje základní znaky literatury jednotlivých období. Soustředí se na stěžejní osobnosti a 

díla období. Při rozborech literárních textů využívá znalosti literární teorie a klade důraz na 

vytváření osobních postojů žáků. 

 

Pojetí výuky: 
Výuka probíhá s využitím audiovizuální techniky, je doplněna návštěvami divadelních a 

filmových představení, kulturních institucí (muzea, knihovny). Základní metodou je práce žáků 

s literárními texty, při které žáci využívají poznatky literární teorie, jsou schopni zařadit text 

do daného období a k danému směru. Vyjádřit své názory a postoje (je využíváno skupinové 

práce, práce ve dvojicích, samostatné práce, metody diskuse). V literární historii jsou žáci 

seznámeni se základními fakty jednotlivých období, je využívána samostatná domácí práce, 

která je prezentována v hodinách. Literární výchova směřuje k výchově ke čtenářství, obzoru 

a interpretaci uměleckých děl. Poznání textu slouží žákovi rovněž k vytváření rozmanitých 

komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. 

Toto vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci chápali literární umění jako specifickou výpověď o 

skutečnosti a chápali i význam umění pro člověka. Snahou je, aby uměli uplatnit toleranci 

k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, podporovali hodnoty místní, evropské i 

světové kultury a měli k nim vytvořený pozitivní vztah. Výukou získávají žáci přehled o 

kulturním dění a uvědomují si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.  

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Vyučující vychází z klasifikačního řádu, hodnotí úroveň znalostí literární teorie, práci 

s literárním textem, znalost historického vývoje, schopnost prezentace vlastní práce, 

komunikační schopnosti, aktivitu v hodině. Při hodnocení se dává žákům prostor pro 

sebehodnocení. Znalosti historického vývoje jsou ověřovány pomocí testů a ústní formou. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

 občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., žáci uznávají hodnoty a postoje 

podstatné pro život v demokratické společnosti. Jednají odpovědně, samostatně 
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v souladu s morálními principy. Uvědomují si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, 

jsou tolerantní k identitě druhých lidí. 

 personální a sociální kompetence tzn., žák dokáže na základě poznání své osobnosti 

přiměřeně stanovit cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové, pracovní, v oblasti 

spolupráce s ostatními, v péči o své zdraví. 

 komunikativní kompetence tzn., žák je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě 

formuluje srozumitelně a souvisle své myšlenky, dodržuje jazykové a stylistické normy 

i odbornou terminologii, aktivně se účastní diskusí, respektuje názor druhých, dokáže 

vyhledávat informace a využívat je. 

 kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a 

komunikačních technologií tzn., žáci jsou schopni pracovat s prostředky informační a 

komunikační technologie, využívat informace z různých informačních zdrojů (učebnice, 

odborná literatura, slovníky, média). Žáci přistupují kriticky k získaným informacím. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- žák si vytváří schopnost morálního úsudku, zvyšuje si sebevědomí 

Informační a komunikační technologie  

- žák získává znalosti v práci s internetem, výpočetní technikou, knihovnickými 

službami atd. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Cizí jazyky 

 Dějepis 

 Společenské vědy 

 Informační a komunikační technologie 
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4.11 Název vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví a prevence nemocí 

 

Název předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 - - - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní znalosti z oblasti ochrany veřejného zdraví a 

prevence nemocí, aby žáci byli schopni: 

- chápat zdraví jako nejvyšší hodnotu a odpovědnost za zdraví vlastní i druhých 

- vhodným způsobem ovlivňovat postoj svůj i druhých k vlastnímu zdraví 

- podílet se na realizaci programů na podporu zdraví 

- chápat faktory ovlivňující zdraví a důsledky nemoci pro jednotlivce i celou společnost 

- určit zásady ochrany člověka za mimořádných událostí 

Dalším cílem předmětu je poskytnout žákům základní znalosti z oblasti mikrobiologie, 

epidemiologie, hygieny a prevence nemocí, aby žáci byli schopni: 

- chápat příčiny onemocnění, vliv mikroorganizmů na zdraví  

- chápat vztah mikroorganizmů a životního prostředí 

- charakterizovat zvýšené nároky na dodržování hygienických předpisů a prevenci 

infekčních onemocnění 

 

Charakteristika učiva: 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- specifikovali činitele ovlivňující zdraví 

- uvědomovali si důsledky poškození zdraví 

- orientovali se v systému zdravotní péče a porozuměli principům poskytování zdravotní 

péče 

- charakterizovali systém preventivní péče 

- popsali základní právní normy týkající se péče o zdraví a zabezpečení v případě nemoci 

nebo tíživé sociální situace 

- věděli, jaké jsou možnosti uplatnění asistenta zubního technika a uvědomovali si význam 

celoživotního vzdělávání a kariérního růstu 

- byli připraveni podílet se na realizaci programů na podporu zdraví 

- dokázali rozpoznat nebezpečí při mimořádných událostech a věděli, jak na ně reagovat 

- znali příčiny a způsob přenosu infekčních onemocnění a možnosti jejich prevence 

- uvědomovali si důsledky poškození zdraví 

- měli přehled o výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR ve srovnání s jinými 

zeměmi 

- chápali souvislosti mezi kvalitou životního prostředí a zdravotním stavem obyvatelstva 

- měli přehled o základních požadavcích na kvalitu složek životního prostředí 

- znali a dodržovali zásady hygieny a epidemiologie při práci ve zdravotnických zařízeních 

- dokázali používat odbornou terminologii 

- sledovali aktuální informace týkající se dané problematiky 

 

 

Pojetí výuky: 

Vzdělávání se uskutečňuje formou výkladu nebo řízené diskuse s využitím znalostí a 

zkušeností žáků, názorných ukázek, skupinových a samostatných prací. V předmětu budou 

řešeny i aktuální otázky týkající se učiva. Mohou být využívány i moderní vyučovací metody 

(RWCT, mentální mapy, brainstorming, hraní rolí a další) a dle možností také didaktická 
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technika.  

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- schematicky zobrazovat, orientovat se v problému 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí ze somatologie 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- porozumění učivu 

- orientovat se v problematice příslušného tematického celku 

- používat odbornou terminologii 

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 

apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 
Klíčové kompetence: 

- srozumitelně formulovat své myšlenky 

- aktivně se účastnit diskuze 

- zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje 

- přiměřeně se vyjadřovat 

- vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

- stanovit si reálné cíle 

- volit vhodné prostředky a způsoby pro plnění jednotlivých úkolů 

- konzultovat různé problémy 

- zjišťovat a kriticky hodnotit svůj pokrok v učení a práci, přijímat hodnocení svých 

výsledků 

- využívat různé informační zdroje, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

- ověřovat si získané poznatky a kriticky přistupovat k informacím prezentovaným 

v médiích 

- odpovědně plnit a přijímat svěřené úkoly 

- spolupracovat při řešení problémů – týmové řešení 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj a být si 

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí 

k identitě druhých lidí (multikulturní soužití) 

 

Odborné kompetence: 

- usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce 

- dodržovat stanovené normy a předpisy 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce 

- užívat odbornou terminologii 

 

Průřezová témata: 
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Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- respektovali práva a osobnost druhých 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sobeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

- byli připraveni klást existenční otázky a hledat na ně odpovědi, řešení 

- byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy  

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

- porozuměli souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 

lokálními, regionálními a globálními enviromentálními problémy 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- si uvědomili význam vzdělání a celoživotního učení pro život 

- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dokázali pracovat s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu výchova ke zdraví žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – 

somatologie, stomatologie, biologie, fyzika, chemie, informační a komunikační technologie, 

společenské vědy. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
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4.12 Název vyučovacího předmětu: První pomoc 

 

Název předmětu PRVNÍ POMOC  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 - - - 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Cíl vyplývá z povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně první pomoc. 

- seznámení žáků s moderním pojetím první pomoci a fungováním jednotného 

záchranného systému 

- žáci jsou vedeni k osvojení potřebných vědomostí a zvládnutí dovedností v předlékařské 

první pomoci 

- jsou seznamováni se zásadami bezpečného chování v situacích obecného ohrožení 

- jsou vedeni k osvojení etických aspektů první pomoci a získávání vlastností zachránce 

 

Charakteristika učiva: 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- orientovali se v integrovaném záchranném systému a znali své místo v něm 

- dokázali popsat, zaznamenat a předat důležité informace o vzniklé události, při které 

poskytovali první pomoc 

- vysvětlili jednotný postup při poskytování první pomoci 

- dokázali charakterizovat příčiny, příznaky a způsob ošetřování jednotlivých typů 

poranění a popsali nejčastější komplikace  

- objasnili obecná pravidla ochrany člověka za mimořádných událostí 

- dokázali zhodnotit základní životní funkce a zahájit neodkladnou resuscitaci 

- při vyšetřování a ošetřování zraněného postupovali podle osvojeného jednotného 

systému 

- dokázali kriticky zhodnotit vzniklou situaci a rozhodnout o prioritách poskytování první 

pomoci 

- uměli využít při poskytování první pomoci všech dostupných pomůcek 

- přijímali osobní odpovědnost za provedení první pomoci 

- řídili se etickými zásadami při poskytování první pomoci 

- objasnili význam zásad bezpečnosti práce a osobní ochrany a používání osobních 

ochranných prostředků 

- si byli vědomi významu soustavného vzdělávání v oblasti první pomoci a akutní 

medicíny 

- byli ztotožněni s vlastnostmi zachránce 

 

Pojetí výuky: 

Předmět První pomoc je pojat jako teoreticko-praktický. Praktické cvičení modelových situací 

ve skupinách navazuje na teoretický výklad. Při výuce je obvykle volena vyučovací metoda 

výkladu nebo řízené diskuze s využitím zkušeností žáků, názorných ukázek a pomůcek. Dále 

je dle možností využívána didaktická technika. 

Aktivita a motivace žáků je podporována řešením modelových situací. 

Součástí výuky jsou odborné exkurze na pracoviště jednotlivých složek IZS . 

Získané vědomosti a dovednosti žáci dále předávají při kurzech první pomoci pořádaných pro 

ZŠ a jiné SŠ. 
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Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni na základě:  

Ústního zkoušení, kde žák prokazuje 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí ze somatologie 

- používat odbornou terminologii 

Testu z tematického celku, kde žák prokazuje schopnosti: 

- orientovat se v problematice příslušného tematického celku 

- porozumění učivu 

- používání odborné terminologie 

Praktické dovednosti, kde žák prokazuje: 

- schopnost organizovat si práci při výkonu 

- výběr správných pomůcek 

- správnost provedení výkonu 

- dovednost komunikace 

- schopnost rychle se rozhodovat a správně odhadnout své schopnosti a možnosti 

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odbornou literaturou, internetem apod.) 

Práce v hodině - hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem a spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence:  

Předmět přispívá k tomu, aby žák dokázal:  

- srozumitelně formulovat své myšlenky 

-  zaznamenávat podstatné údaje 

-  přiměřeně se vyjadřovat a aktivně se účastnit diskuze  

-  vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

- stanovit si reálné cíle 

- volit vhodné prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých úkolů 

- využívat zkušeností jiných lidí 

- konzultovat různé problémy 

- zjišťovat a kriticky hodnotit svůj pokrok v učení a práci a přijímat hodnocení svých 

výsledků 

- odpovědně přijímat a plnit svěřené úkoly 

- spolupracovat s ostatními 

Odborné kompetence: 

Předmět přispívá k získání základních znalostí nutných k dosažení odborných kompetencí tak, 

aby žáci byli schopni: 

- usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce 

- dodržovat stanovené normy (standardy) 

- užívat odbornou terminologii 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- respektovat práva a osobnost druhých 

- s aktivní tolerancí přistupovat k identitě druhých lidí (multikulturní soužití) 

Člověk a životní prostředí 

- jednat hospodárně a adekvátně uplatňovat ekonomická hlediska 
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- dbát na ochranu a bezpečnost zdraví při práci 

- dbát na ochranu a bezpečnost zdraví při úniku nebezpečných látek 

- uvědomují si vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince i 

společnosti 

Člověk a svět práce 

- získání znalostí a kompetencí, které mu pomohou optimálně využít osobnostních a 

odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní 

kariéry 

- seznamují se s možnostmi dalšího vzdělávání v oboru a povolání 

- je posilován pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu první pomoc žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – 

somatologie, chemie, fyzika. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
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4.13 Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 

 

Název předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 2 2 2 8 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Cílem předmětu tělesná výchova je všestranný tělesný a duševní rozvoj žáka a tím upevňování 

jeho zdraví, výchova a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj 

pozitivních vlastností osobnosti, dále ke kompenzování negativních vlivů způsobu života, ke 

spolupráci při společných činnostech a k dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při 

pohybových aktivitách. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

 vážit si zdraví a cílevědomě je chránit, rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví 

 znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj 

pohybový projev, usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých 

možností 

 posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům 

kritický odstup 

 vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž 

 pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti 

 usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí 

 využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům 

podle zásad fair play 

 kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a 

sportu a při pohybových činnostech vůbec, podle potřeby spolupracovat 

 preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu, eliminovat zdraví 

ohrožující návyky a činnosti 

 

Charakteristika učiva: 

Tělesná výchova patří do oblasti vzdělávání pro zdraví. Učivo je realizováno v tematických 

celcích: teoretické poznatky, tělesná cvičení, gymnastika, atletika, pohybové hry, úpoly, 

lyžování, bruslení, turistika a sporty v přírodě, testování tělesné zdatnosti. Výuka je zaměřena 

na rozvoj pohybových dovedností a schopností, zvyšování tělesné zdatnosti, kultivaci pohybu, 

estetické cítění. Žáci se seznámí se základními poznatky z tělesné kultury, pravidly, technikou 

a taktikou jednotlivých sportovních disciplín, s kompenzačními a relaxačními technikami 

vyrovnávajícími jednostrannou zátěž. Učivo vede k rozvoji dobrých mezilidských vztahů, 

spolupráci, vzájemné pomoci, soutěžení v duchu fair play, formování osobnosti žáka, 

odpovědnému přístupu ke zdraví svému i spolužáků (prevence úrazů, dodržování bezpečnosti, 

eliminace zdraví ohrožujících vlivů). Výuka se uskutečňuje v závislosti na pohybových 

schopnostech, předchozích zkušenostech, zdravotním stavu, zájmech žáků, věku, pohlaví, 

podílu chlapců a dívek, materiálním vybavení, organizačních podmínkách, materiálním 

vybavení a klimatických podmínkách. 

 

Pojetí výuky: 

Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Výuka je realizována dle zájmu 

žáků a organizačních podmínek v sportovních zařízeních města. Žákům 1. a 2. ročníku je ob 

rok nabízen lyžařský kurz a ve 2. ročníku je sportovně - turisticko - branný kurz.  

Hodiny tělesné výchovy jsou zaměřeny převážně prakticky a vhodně doplněny teoretickými 

poznatky. Jednotlivé tematické celky se prolínají všemi ročníky, přičemž učivo se postupně 
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rozšiřuje a prohlubuje. Důraz je kladen na bezpečnost žáků, hygienu, emocionální prožitky 

z pohybových činností a výchovu v duchu fair play a proti závislostem. Žáci se zúčastňují 

většiny středoškolských her.  

Dále jsou jim nabízeny možnosti sportovních aktivit organizovaných různými oddíly 

v Benešově. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Při hodnocení předmětu tělesná výchova je využívána klasifikační stupnice, slovní hodnocení 

a jejich kombinace. U jednotlivých žáků je brán zřetel na rozdílné předpoklady k pohybovým 

činnostem vzhledem k somatickým parametrům, rozdílnému stupni rozvoje pohybových 

dovedností, odlišným předchozím zkušenostem a zdravotnímu stavu. Z těchto důvodů je při 

hodnocení výsledků v předmětu tělesná výchova kladen důraz na: 

 aktivní přístup k výuce (snaha zlepšovat se) 

 znalost a dodržování zásad bezpečnosti, slušného chování (fair play) a pokynů učitele 

 znalost pravidel sportovních odvětví a terminologie předmětu 

 přiměřené výkony v hodnocených disciplínách a testech 

 reprezentaci školy 

 

Metody hodnocení: 

 praktické a písemné zkoušení 

 pozorování 

 diagnostický rozhovor 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat a mezipředmětové 

vztahy: 

Klíčové kompetence: 

 mít pozitivní vztah k osvojování si poznatků a motivaci k dalšímu vzdělávání v oblasti 

sportu a péče o zdraví 

 ovládat jednotlivé druhy senzomotorického učení 

 využívat různé informační zdroje  

 aplikovat poznatky do praxe 

 využívat tělesná cvičení ke zvyšování odolnosti ve stresových situacích 

 naučit se na řešení problému spolupracovat 

 umět získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení 

 vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu ve vztahu k dosaženým výsledkům 

 komunikovat a diskutovat v kolektivu 

 formulovat a obhajovat své názory a postoje 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

 porozumět zadání úkolu 

 dodržovat zásady chování na sportovních akcích 

 umět pracovat v týmu a zastávat různé role 

 uvědomit si nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování 

 respektovat názor druhého 

 jednat odpovědně ve vlastním a veřejném zájmu v souladu s morálními principy a 

respektováním práv a osobnosti člověka 

 uznávat hodnotu pohybu pro život  

 aktivně se zapojovat do sportovních aktivit 

 pochopit, že sport je jednou s možností navazování přátelství a vztahů 

 dodržovat pravidla ve sportu i mimo něj 
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 uvědomit si nutnost ochrany zdraví svého i druhých 

 akceptovat nutnost pohybových aktivit pro své zdraví 

 vyhledávat informace, efektivně s nimi pracovat, kriticky je vyhodnocovat a odpovědně 

uplatňovat 

 umět dané informace využít v praxi 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

 dodržováním pravidel her a soutěží budou žáci vedeni k respektování osobnosti druhého 

a přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí 

 žáci budou vedeni ke schopnosti dát vlastní síly ve prospěch celku 

 žáci budou vedeni k získání vhodné míry sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti 

úsudku 

 žáci budou vedeni k šetrnému zacházení s vybavením, k tomu, aby si vážili materiálních 

hodnot 

Člověk a životní prostředí 

 při sportovních aktivitách venku budou žáci vedeni k uvědomění si vztahu mezi životním 

prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti 

 žáci budou vedeni k osvojení si zásad zdravého životního stylu a uvědomění si vlastní 

odpovědnosti za své zdraví 

Člověk a svět práce 

 výuka předmětu rozvíjí a posiluje fyzickou odolnost žáků, což se projevuje ve schopnosti 

efektivně vykonávat tělesnou práci a zvládat zátěžové situace 

 žáci budou vedeni ke schopnosti využívat tělesná cvičení k regeneraci fyzických a 

duševních sil 

 žáci budou vedeni k uvědomění si nezbytnosti pohybu pro zdravý rozvoj osobnosti i celé 

společnosti 

Informační a komunikační technologie 

 žáci budou vedeni ke zdokonalování své schopnosti efektivně využívat ICT 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu tělesná výchova žák využívá znalostí a dovedností zejména z předmětů biologie, 

výchova ke zdraví a prevence nemocí, somatologie, ošetřovatelství, první pomoc, občanská 

nauka, informační a komunikační technologie. 
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4.14 Název vyučovacího předmětu: Informační a komunikační technologie 

 

Název předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 2 - - 4 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Cílem vzdělávání v předmětu informační technologie je naučit žáky pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi tak, aby byli 

schopni je využívat nejen v průběhu celého studia, ale i v jejich profesním, soukromém a 

občanském životě. 

 

Charakteristika učiva: 

Učivo předmětu Informační a komunikační technologie prohlubuje znalosti získané 

v předchozím studiu. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

 byl schopen využívat  prostředky informačních a komunikačních technologií nejen 

v průběhu vzdělávání, ale i v praktickém životě 

 dokázal využívat celosvětovou síť internet pro komunikaci a vyhledávání věrohodných 

informací 

 aktivně používal prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením 

 byl ochoten se stále ve svých odborných dovednostech a znalostech zdokonalovat 

 dodržoval autorská práva. 

 

Pojetí výuky:  

Výuka je organizována formou cvičení v odborných učebnách výpočetní techniky.  

Je vedena formou názorného výkladu s využitím vhodných ukázkových příkladů. Na výklad 

navazují praktické úlohy, které žáci zpracovávají individuálně. Vybrané úlohy jsou řešeny jako 

týmová práce. Na závěr každého tematického celku žák zpracuje komplexní úlohu. 

Získané znalosti a dovednosti využijí žáci při zpracování výsledků práce v ostatních 

předmětech. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Základem pro hodnocení bude průběžná klasifikace praktických úkolů a hodnocení 

komplexních úloh, které budou zpracovávat žáci jednotlivě. Znalost některých tematických 

okruhů bude ověřována ústním nebo písemným zkoušení nebo formou vytvořené prezentace.  

U skupinových prací bude při klasifikaci úloh zohledněn přístup žáka k týmové práci. 

Hodnocení bude mít motivační charakter. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

Předmět informační technologie je nezbytnou složkou odborného i všeobecného vzdělávání. U 

žáků rozvíjí dovednosti používat prostředky informačních a komunikačních technologií pro 

zpracování a publikování dat, pro vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování. Dále 

rozvíjí dovednost spolupracovat při řešení daného problému, logické myšlení v oblasti řešení 

problému a také zdokonalování vlastního učení. 

V předmětu informační technologie budou rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a 

personální, schopnost samostatně řešit pracovní a mimopracovní problémy, schopnost uplatnit 

se v práci, aplikovat matematické postupy při řešení praktických úloh a využívat prostředky 
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informačních a komunikační technologií tak, aby žáci: 

- formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně, 

- vyjadřovali se přiměřeně účelu jednání, vhodně se prezentovali 

- zpracovávali administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i 

odborná témata 

- dodržovali jazykové a stylistické normy 

- byli schopni pracovat v týmu, přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly, podněcovali 

práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovali návrhy 

druhých 

- ověřovali si získané poznatky 

- byli připraveni se dále vzdělávat, dbali na své duševní a fyzické zdraví 

- měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání, aktivně přistupovali k získávání nových 

znalostí a dovedností 

- uplatňovali při řešení problémů různé logické a matematické postupy, využívali a 

vytvářeli různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata) při 

řešení zadaných problémů 

- volili vhodné prostředky a způsoby pro splnění zadaného úkolu, využívali zkušeností a 

vědomostí nabytých dříve 

- sestavili ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků 

- pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, naučili se 

používat nové aplikace 

- získávali informace z otevřených zdrojů, posuzovali jejich věrohodnost a využívali je 

k řešení problému 

- komunikovali elektronickou poštou a využívali prostředky online a offline komunikace 

- zabezpečovali data a dodržovali autorská práva 

- měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a o možnostech rozvoje 

vlastních podnikatelských aktivit 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

 měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, 

konkrétně k dodržování autorských práv při práci s počítačem a k etickému chování při 

práci s informacemi 

 dovedli diskutovat o kontroverzních informacích 

 dokázali informace vyhodnotit a odolávali myšlenkové manipulaci ze strany informací 

publikovaných na internetu 

 zodpovědnému přístupu k vlastní i k týmové práci 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

- dodržovali ergonomické a hygienické zásady při práci s počítačem, pochopili postavení 

člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

- vyhledávali a posuzovali informace o vzdělávací nebo profesní nabídce  

- dovedli se písemně prezentovat při vstupu na trh práce (šablona životopisu, vyplnění a 

odeslání dotazníku nebo přihlášky v elektronické podobě) 

Předmět informační technologie naplňuje vzdělávací cíle průřezového tématu Informační a 

komunikační technologie. 

  

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu Informační a komunikační technologie žák využívá znalostí a dovedností zejména 

Českého jazyka (stylistika, pravopis), Matematiky (statistické výpočty a tvorba grafů), 

Anglického jazyka a dalších cizích jazyků. 
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V ostatních předmětech využívají žáci dovednosti při práci s počítačovou technikou pro 

vyhledávání informací, událostí, odkazů a k jejich zpracování. Zadaná témata, projekty, 

samostatné práce z odborného i všeobecného vzdělávání žáci zpracovávají a prezentují pomocí 

počítačových programů.  

Pro výuku cizích jazyků, přírodovědných i odborných předmětů se může používat výukových 

programů.  

Žáci se zapojují do soutěží přístupných přes Internet podle aktuální nabídky. 
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4.15 Název vyučovacího předmětu: Ekonomika 

 

Název předmětu EKONOMIKA 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - - - 2 2 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím, 

ve kterém se jako zaměstnanci, popř. podnikatelé budou pohybovat. 

Cílem výuky předmětu je, aby žáci pochopili mechanismus fungování tržní ekonomiky a 

porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a základnímu principu hospodaření podniku. 

 

Charakteristika učiva: 

Žák se připraví na pracovní uplatnění ve své profesi, ale i na uplatnění nutných ekonomických 

přístupů jak v zaměstnanecké, tak podnikatelské pozici. 

Za současné situace na trhu práce se žák musí orientovat i v základních ekonomických 

souvislostech, v pracovně právních vztazích a způsobech hledání zaměstnání. 

Uplatnění žáka v malé nebo vlastní firmě klade nároky na rozšíření obsahu vzdělání o učivo 

z oblasti obchodního práva, právních předpisů atp. Žák získá především přehled zejména 

o povinnostech, které z těchto základních právních dokumentů vyplývají. 

Žák se také seznámí s významem členství naší země v Evropské unii a s její základní strukturou 

orgánů. 

 

Pojetí výuky: 

Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, vyvození poznatků, 

projektů. Důraz je kladen na samostatnou i skupinovou práci žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí a dovedností z jiných kapitol, event. jiných 

předmětů 

- porozumění učivu 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- orientaci v problematice příslušného tematického celku 

- porozumění učivu 

- aplikování teoretických znalostí při řešení příkladů  

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odbornou literaturou, internetem apod.) 

- úroveň prezentace referátu 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky.   

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- práce ve skupině 

- domácí příprava na hodinu 

- spolupráce s učitelem 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, 

dělat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých nebo jiných lidí 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 

- vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných, účastnit se aktivně diskusí 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných činností 

- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy, nezaujatě zvažovat návrhy jiných, přispívat 

k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 

- číst různé formy grafického znázornění 

- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů 

- získávat informace z různých zdrojů, zejména pak s využitím Internetu 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- respektovali práva a osobnost druhých 

- dovedli jednat s lidmi v pracovním i každodenním životě včetně jednání na úřadech, 

bankách, pojišťovnách 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 

lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických nástrojů 

k zajištění udržitelného rozvoje 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- byli připraveni na úspěšné uplatnění na trhu práce, od samotného počátku vstupu na trh 

práce, včetně hledání zaměstnání různými formami, jednání se zaměstnavateli, získání 

znalostí o politice zaměstnanosti v ČR až po budování úspěšné profesní kariéry 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- využívali různé zdroje informací, efektivně pracovali s informacemi a získávali 

informace ze sítě Internet 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu Ekonomika žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – 

matematika, anglický jazyk, společenské vědy. 
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4.16 Název vyučovacího předmětu: Somatologie 

 

Název předmětu SOMATOLOGIE  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 3 - - - 3 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět somatologie se zabývá stavbou a funkcí lidského organismu. Seznamuje žáky se 

základními vědomostmi z klinicky aplikované anatomie a fyziologie, histologie, biochemie a 

patofyziologie. Učí základům medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti žáků 

z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. 

 

Charakteristika učiva: 

Výuka směřuje k tomu, aby žák uměl popsat stavbu lidského těla, prezentovat topografickou 

anatomii jednotlivých orgánů lidského těla, porozuměl významu a fyziologické funkci 

jednotlivých orgánů a orgánových soustav lidského těla, osvojil si odbornou latinskou 

terminologii, chápal význam předmětu pro studium a byl připraven osvojené poznatky podle 

potřeby aplikovat. Výuka předmětu somatologie rozvíjí komunikativní schopnosti žáků 

(dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat, schematicky 

zobrazovat, vyvozovat souvislosti, používat odbornou latinskou terminologii atd.), dále rozvíjí 

dovednost řešit problémy a pracovat s odbornou literaturou. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka se opírá o znalosti a dovednosti žáků zejména z biologie člověka, chemie a fyziky. 

Učivo je rozvrženo do tematických celků, které přibližně odpovídají jednotlivým orgánovým 

soustavám. V rámci předmětu somatologie se vyučuje odborná latinská terminologie. Ve výuce 

se využívají výkladové metody, ale i formy samostatné a skupinové práce žáků, práce 

s odbornou literaturou. Velký důraz je kladen na názorné pojetí výuky (používání modelů, 

obrazů, schémat apod.) 

 

Hodnocení výsledku žáků:  

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- schematicky zobrazovat 

- vyvozovat souvislosti 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem - klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Testu z tematického celku, kdy žák prokazuje 

- schopnost popsat stavbu orgánu nebo orgánové soustavy 

- rozumět významu a funkci orgánu nebo orgánové soustavy 

- používat odbornou terminologii 

Doplňování latinské terminologie, kdy žák prokazuje 

- znalost odborné latinské terminologie 

Referáty - na probírané téma, které si zvolí žák, kdy prokazuje 

- schopnost pracovat informačními zdroji (odbornou literaturou, internetem apod.) 

Práce v hodině, kde se hodnotí: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- žáci mají pozitivní vztah k osvojování poznatků a motivaci k dalšímu vzdělávání, umí si 

aktivně vyhledávat různé informace vztahující se k předmětu somatologie, ovládá 

techniky učení a dovede pracovat s různými informačními zdroji, aktivně se zapojuje do 

výuky 

- žák je schopen porozumět zadanému problému a aktivně se zapojuje do jeho řešení, 

vyhledává informace k řešení problému a navrhuje možné varianty řešení problému 

- žák umí aktivně vstupovat do diskuse, správně používá latinskou terminologii vztahující 

se k somatologii 

- žák je připraven posuzovat reálně své možnosti, je schopen podílet se podpoře zdravého 

životního stylu, uvědomuje si nutnost péče o zdraví své i ostatních pro harmonický vývoj 

člověka, pečuje aktivně o své zdraví 

- žák si uvědomuje hodnotu lidského života, podílí se na ochraně zdraví svého i ostatních 

- žák je připraven uplatnit získané informace v odborných předmětech i praktickém 

vyučování, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání 

- žák umí vyhledat informace z ověřených zdrojů a pracovat s nimi, pracuje s internetem a 

informace využívá při domácí přípravě a výuce ve škole 

 

 

Průřezová témata: 

Průřezová témata se prolínají do všech tematických celků. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- respektovali práva a osobnost druhých 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sobeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

- porozuměli souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji 

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem 

na životní prostředí 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- si uvědomili význam vzdělání a celoživotního učení pro život 

- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dokázali pracovat s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Vědomosti získané v somatologii jsou klíčové pro další odborné předměty. 

V somatologii žáci využívají znalostí z chemie, biologie a fyziky. 
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4.17 Název vyučovacího předmětu: Stomatologie 

 

Název předmětu STOMATOLOGIE  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 1  - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu… 

Obecný cíl předmětu: 

- předmět poskytuje žákům vybrané poznatky z anatomie, fyziologie a patologie 

orofaciální oblasti, je orientován na základy medicínského jazyka a nomenklatury, 

prohlubuje znalosti žáků z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. Cílem 

předmětu je získání profesní průpravy k budoucímu povolání. 

 

Charakteristika učiva:  

Výuka směřuje k tomu, aby žák uměl rozlišit obsahovou náplň jednotlivých oborů zubního 

lékařství, popsal anatomii, fyziologii a patologii tkání dutiny ústní, objasnil základní 

patologické stavy orofaciální oblasti včetně  diagnosticko – terapeutických postupů, aby se žák 

seznámil s odbornou terminologií a adekvátně ji používal a zúročil poznatky z předmětu 

v budoucí profesi.  

     

Pojetí výuky:  

Předmět poskytuje žákům teoretický přehled základní problematiky všech stomatologických 

oborů. Neméně důležitý je i profilaxní a preventivní aspekt pro zdraví člověka. 

 

Hodnocení výsledků žáka: 
Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- orientovat se v dané problematice 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí ze somatologie, výchovy ke zdraví, první 

pomoci, chemie 

- používat odbornou terminologii 

- schopnost sebehodnocení 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje zda: 

- porozuměl učivu 

- se orientuje v problematice příslušného tematického celku 

- používá odbornou terminologii 

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 

apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy:  

Klíčové kompetence: 

- kompetence k učení – mít pozitivní vztah k učení a kontinuálnímu vzdělávání, ovládat 

techniky učení, využívat informační zdroje, s porozuměním poslouchat mluvené projevy 
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a pořizovat si poznámky 

- kompetence komunikativní – komunikovat a diskutovat na odborné úrovni, formulovat a 

obhajovat své názory a postoje, používat odbornou terminologii 

- občanské kompetence a kulturní povědomí – uznávat hodnotu života, uvědomovat si 

odpovědnost za vlastní život,, chápat význam kvality životního prostředí pro zdraví 

- kompetence k pracovnímu uplatnění – mít odpovědný postoj ke vzdělávání a vlastní 

profesní budoucnosti 

- kompetence využívat prostředky IKT – získávat informace z otevřených zdrojů, 

efektivně pracovat s informacemi, kriticky informace vyhodnocovat 

 

Průřezová témata: 

- člověk a životní prostředí – uvědomit si vztah mezi životním prostředím, životním stylem 

a zdravím jedince a společnosti, osvojit si zásady zdravého životního stylu, uvědomovat 

si odpovědnost za své zdraví 

 

Mezipředmětové vztahy: 

- somatologie, výchova ke zdraví, první pomoc, chemie, fyzika 
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4.18 Název vyučovacího předmětu: Klinická propedeutika 

 

Název předmětu KLINICKÁ PROPEDEUTIKA  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - - 1 - 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu… 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět Klinická propedeutika navazuje na předměty somatologie a stomatologie a tvoří 

teoretický základ pro vědomosti a dovednosti, které má žák prakticky aplikovat v dalších 

odborných předmětech. 

Cílem předmětu je, aby žák: 

- dokázal rozpoznat základní chorobné příznaky a stavy 

- porozuměl odborné terminologii 

- seznámil se s postupy při vyšetřování nemocného a orientoval se v přípravě na jednotlivá 

vyšetření a ošetřování nemocného po výkonu 

- rozpoznal základních farmakologické skupiny léků užívané ve stomatologii a jejich 

účinky  

- dokázal charakterizovat patologické procesy probíhající ve tkáních 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah učiva se zaměřuje na základní symptomatologii, která směřuje k tomu, aby žáci dokázali 

identifikovat subjektivní a objektivní příznaky onemocnění. Dále na vyšetřovací metody, kdy 

se žáci orientují v základních přístrojových vyšetřovacích metodách, dokážou vysvětlit jejich 

princip. Farmakologii, kde žáci dokážou vysvětlit účinky léků a rozpoznat nežádoucí účinky. 

A na závěr se tematické celky věnují příčinám nemoci, progresivním a regresivním změnám 

probíhajícím v organizmu a dále charakteristice zánětů a nádorů. 

 

Pojetí výuky: 

V předmětu klinická propedeutika žáci používají znalostí ze somatologie a stomatologie, 

psychologie, fyziky a chemie, také jsou využívány osobní zkušenosti žáků. 

Vzdělávání se uskutečňuje formou výkladu nebo řízené diskuse s využitím zkušeností žáků, 

názorných ukázek a samostatných prací. Dále je dle možností využívána didaktická technika.  

 

Hodnocení výsledků žáka: 

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- orientovat se v dané problematice 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí ze somatologie, stomatologie 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje zda: 

- porozuměl učivu 

- se orientuje v problematice příslušného tematického celku 

- používá odbornou terminologii 

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 

apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 
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- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- srozumitelně formulovat své myšlenky 

- aktivně se účastnit diskuze 

- zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje 

- přiměřeně se vyjadřovat 

- vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

- stanovit si reálné cíle 

- volit vhodné prostředky a způsoby pro plnění jednotlivých úkolů 

- konzultovat různé problémy 

- zjišťovat a kriticky hodnotit svůj pokrok v učení a práci, přijímat hodnocené svých 

výsledků 

- odpovědně plnit a přijímat svěřené úkoly 

- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí 

k identitě druhých lidí (multikulturní soužití) 

 

Odborné kompetence: 

- usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce 

- chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví 

- dodržovat stanovené normy a předpisy 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce 

- užívat odbornou terminologii 

 

Průřezová témata: 

Průřezová témata se prolínají do všech tematických celků. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- respektovali práva a osobnost druhých 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sobeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

- porozuměli souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji 

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem 

na životní prostředí 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- si uvědomili význam vzdělání a celoživotního učení pro život 

- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dokázali pracovat s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu klinická propedeutika žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů 

– somatologie, stomatologie, psychologie, biologie, fyzika, chemie. 
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4.19 Název vyučovacího předmětu: Kreslení a modelování 

 

Název předmětu KRESLENÍ A MODELOVÁNÍ  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 3 (S) - - - 3 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Předmět poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí a dovedností tvarového uspořádání zubů 

jednotlivých úseků zubních oblouků a celého chrupu v jejich funkčním a estetickém významu. 

Předmět patří k předmětům průpravným a má teoreticko-praktický charakter. 

 

Obecný cíl předmětu: 

Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený soubor vědomostí a dovedností 

tvarového uspořádání zubů jednotlivých úseků zubních oblouků a celého chrupu v jejich 

funkčním a estetickém významu. Cílem předmětu je i osvojit si základní pojmy a zákonitosti, 

na které navazuje výuka v dalších odborných předmětech.  

 

Charakteristika učiva: 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

-se naučil podrobně pozorovat anatomické tvary jednotlivých zubů a jejich funkční a tvarovou 

souvislost 

-procvičil se v reprodukci vidění tvaru jednak kresbou, jednak modelací 

-ovládl přesnou a správnou modelaci 

-naučil se detailně analyzovat jednotlivé plošky členitého povrchu zubních korunek 

-poznal tvarové zvláštnosti zubů a syntézou získaných poznatků odvodil účelnost tvarového 

uspořádání celé zubní korunky a její začlenění do příslušné skupiny zubů a komplexu celého 

zubního oblouku 

-osvojil si přesný a detailní způsob modelace zubů i bez pozorovaného vzoru a přistoupil 

k nácviku vlastní protetické modelace na fantomových modelech 

-osvojil si v rámci rozvíjení morálně volních vlastností kladný vztah k práci, zodpovědnost, 

samostatnost, přesnost, estetické cítění, smysl pro pořádek a čistotu 

 

Pojetí výuky: 

Předmět má teoreticko-praktický charakter, kdy výklad  je propojován se cvičeními. Třída se 

dělí na skupiny. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí z ostatních odborných předmětů 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- porozumění učivu 

- orientaci v problematice příslušného tematického celku 

- používání odborné terminologie 

Praktické dovednosti, kde žák prokazuje: 

- schopnost organizovat si práci při výkonu 

- výběr správných pomůcek 

- správnost provedení výkonu dle standardů 
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- dovednost komunikace 

- dodržování hygienických požadavků, bezpečnosti práce  

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 

apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 
Klíčové kompetence: 

- získávat pozitivní a odpovědný vztah k budoucí profesi 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

 

Odborné kompetence: 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 

prostoru 

- přesnost, samostatnost 

- schopnost modelace jednotlivých tvarových typů zubů 

 

Průřezová témata: 

Z průřezových témat se především uplatňují informační a komunikační technologie, kdy při 

výuce tematického celku Modelace náhrad jednotlivých zubů a skupin zubů. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Na učivo předmětu kreslení a modelování navazuje učivo předmětu stomatologická protetika a 

zhotovování stomatologických protéz, ale také i stomatologie. 
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4.20 Název vyučovacího předmětu: Protetická technologie 

 

Název předmětu PROTETICKÁ TECHNOLOGIE  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 2 (S) 1 1 1 5 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Předmět protetická technologie seznamuje žáky teoreticky i prakticky se složením a 

zpracováním hlavních a pomocných protetických materiálů, potřebnou přístrojovou technikou, 

nástroji a dalšími pomůckami. Předmět poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí o 

technologických postupech zpracování jednotlivých materiálů, zdůrazňuje se technologická 

disciplína. Předmět je součástí profilové části maturitní zkoušky. 

 

Obecný cíl předmětu: 

Předmět má motivační a aplikační charakter, poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí a 

dovedností o technologických postupech zpracování jednotlivých materiálů, žáci jsou vedeni 

k bezpečné a zdraví nezávadné práci. 

 

Charakteristika učiva: 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

- si osvojil principy potřebné pro práci s jednotlivými protetickými materiály 

- porozuměl technologickým metodám, nástrojům a pracovním postupům 

- rozvíjel dovednosti aplikace metod 

- rozvíjel dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat 

- volil prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit 

- využíval dříve nabyté zkušenosti a vědomosti 

 

Pojetí výuky:  
Obsah předmětu vytváří základ teoretických znalostí v oblasti vlastního zhotovování 

stomatologických protéz, ortodontických aparátů a jejich oprav. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí z ostatních odborných předmětů 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- porozumění učivu 

- orientaci v problematice příslušného tematického celku 

- používání odborné terminologie 

Praktické dovednosti, kde žák prokazuje: 

- schopnost organizovat si práci při výkonu 

- výběr správných pomůcek 

- správnost provedení výkonu dle standardů 

- dovednost komunikace 

- dodržování hygienických požadavků, bezpečnosti práce  

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 
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apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 

- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 
Klíčové kompetence: 

- pracovat aktivně s informacemi z různých zdrojů, a to i s využitím prostředků IKT 

- uvědomovat si význam celoživotního učení 

- získat pozitivní vztah a odpovědný přístup k budoucí profesi 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

 

Odborné kompetence: 

- seznámit se teoreticky i prakticky se zpracováním a složením protetických materiálů 

- seznámit se s přístrojovou technikou, nástroji a dalšími pomůckami 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdraví nezávadné práce 

- získat vědomosti o technologických postupech 

- dodržovat technologické disciplíny (standardy) 

 

Průřezová témata:  

- občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali a osobnost 

druhých, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního 

úsudku 

- člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali postavení člověka 

v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, aby porozuměli souvislostem mezi 

environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému 

rozvoji, aby nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 

ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

- člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání a 

celoživotního učení, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 

kariéře 

- informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali pracovat 

s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Předmět navazuje na učivo předmětu Kreslení a modelování a na témata části anorganické 

chemie. 

 

  



 76 

4.21 Název vyučovacího předmětu: Stomatologická protetika 

 

Název předmětu STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - 2 1 1 4 

 

Pojetí předmětu: 

Předmět poskytuje žákům základní znalosti potřebné pro praktické zhotovení stomatologických 

protéz, ortodontických pomůcek a jejich opravy. Předmět má teoretický charakter. 

 

Obecný cíl předmětu: 

- osvojit si funkční, profylaktické, hygienické a estetické požadavky na konstrukce 

stomatologických protéz 

- pracovat s novými poznatky a informacemi v oboru 

- používat odbornou terminologii 

- dodržovat bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vytváří základ teoretických znalostí v oblasti řešení a vlastního zhotovování 

stomatologických protéz, ortodontických aparátů a jejich oprav. Obsah vzdělávání navazuje na 

znalosti z předmětů biologie, somatologie, chemie, fyziky a odborných předmětů stomatologie, 

protetická technologie a zhotovování stomatologických protéz. 

 

Pojetí výuky: 

- vzdělávání vede k osvojení principů a strategií řešení praktických a teoretických 

problémů ve spojitosti s výrobou stomatologických protéz a jejich variant 

- vede k osvojení metod, nástrojů a postupů, které rozvíjejí dovednosti a jejich aplikaci 

- vede k rozvoji kreativity a imaginace žáků 

- vede k rozvoji volních vlastností žáků 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni na základě: 

Ústního zkoušení, kdy žák prokazuje: 

- dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně se vyjadřovat 

- vyvozovat souvislosti, využívat znalostí z ostatních odborných předmětů 

- používat odbornou terminologii 

Hodnocení se žákem – klady a nedostatky. Hodnocení stylu a efektivity učení. 

Test z tematického celku, kde žák prokazuje: 

- porozumění učivu 

- orientaci v problematice příslušného tematického celku 

- používání odborné terminologie 

Praktické dovednosti, kde žák prokazuje: 

- schopnost organizovat si práci při výkonu 

- výběr správných pomůcek 

- správnost provedení výkonu dle standardů 

- dovednost komunikace 

- dodržování hygienických požadavků, bezpečnosti práce  

Referáty – na probírané téma, které si zvolí žák, kde žák prokazuje: 

- schopnost pracovat s informačními zdroji (odborná literatura, odborné časopisy, internet 

apod.) 

Práce v hodině – hodnotí se: 
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- aktivita v hodině 

- spolupráce s učitelem, spolužáky při hodině 

- domácí příprava na hodinu 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence: 

- pracovat aktivně s informacemi z různých zdrojů, a to i s využitím prostředků IKT 

- uvědomovat si význam celoživotního učení 

- získat pozitivní vztah a odpovědný přístup k budoucí profesi 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

 

Odborné kompetence: 

- seznámit se teoreticky i prakticky se zpracováním a složením protetických materiálů 

- seznámit se s přístrojovou technikou, nástroji a dalšími pomůckami 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdraví nezávadné práce 

- získat vědomosti o technologických postupech 

- dodržovat technologické disciplíny (standardy) 

 

Průřezová témata:  

- občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali a osobnost 

druhých, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního 

úsudku 

- člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali postavení člověka 

v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, aby porozuměli souvislostem mezi 

environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému 

rozvoji, aby nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 

ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

- člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání a 

celoživotního učení, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 

kariéře 

- informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali pracovat 

s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Předmět čerpá a navazuje na učivo z biologie, somatologie, chemie, fyziky, stomatologie, 

protetická technologie, zhotovování stomatologických protéz, kreslení a modelování 
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4.22 Název vyučovacího předmětu: Zhotovování stomatologických protéz 

 

Název předmětu ZHOTOVOVÁNÍ  STOMATOLOGICKÝCH  PROTÉZ  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - 10(S) 15(S) 16(S) 41 

 

 

Pojetí předmětu: 

Předmět poskytuje žákům základní znalosti a rozvíjí manuální dovednosti potřebné pro 

zhotovování stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a jejich oprav. Předmět má 

motivační i aplikační charakter a využívá poznatky získané v odborných teoretických 

předmětech a rozvíjí předpoklady pro rozvoj talentu žáka. Je praktickým předmětem. 

 

Obecný cíl předmětu: 

- zhotovovat jednotlivé typy náhrad podle daných pracovních postupů 

- zpracovávat protetické materiály podle technologických postupů 

- prokazovat znalost při obsluze přístrojového vybavení laboratoře 

- používat odbornou terminologii 

- volit vhodná řešení defektů chrupu 

- pracovat samostatně, ale i schopnost pracovat v týmu 

- vyhledávat a vyhodnocovat informace z různých zdrojů (internet, odborná literatura, 

odborné časopisy, poznatky z exkurzí, výstav a praxe) 

 

Charakteristika učiva: 

Učivo je zaměřeno prakticky. Žáci zhotovují zubní náhrady od nejjednodušších typů po 

složitější, běžně zhotovované v zubních laboratořích. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka je realizována ve školní výukové laboratoři. Jsou uplatňovány zejména tyto formy a 

metody: demonstrace, dělená instruktáž, nácvik a vlastní cvičení žáka. Důraz je kladen na 

fázování pracovního postupu, jemuž předchází úvodní instruktáž a praktické předvedení. 

Nedílnou součástí výuky je souvislá 4týdenní odborná praxe, která se uskutečňuje v reálných 

podmínkách zubní laboratoře. 

Absolvování souvislé odborné praxe je podmínkou pro ukončení 3. ročníku. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení výsledků vzdělávání je orientováno zejména na kvalitu získaných dovedností, na 

plnění praktických cvičení, písemného zpracování tematických celků a znalosti odborné 

terminologie v ústním projevu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 
Klíčové kompetence: 

- pracovat aktivně s informacemi z různých zdrojů, a to i s využitím prostředků IKT 

- uvědomovat si význam celoživotního učení 

- získat pozitivní vztah a odpovědný přístup k budoucí profesi 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 
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Odborné kompetence: 

- seznámit se teoreticky i prakticky se zpracováním a složením protetických materiálů 

- seznámit se s přístrojovou technikou, nástroji a dalšími pomůckami 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdraví nezávadné práce 

- získat vědomosti o technologických postupech 

- dodržovat technologické disciplíny (standardy) 

 

Průřezová témata:  

- občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali a osobnost 

druhých, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního 

úsudku 

- člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali postavení člověka 

v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, aby porozuměli souvislostem mezi 

environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému 

rozvoji, aby nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 

ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

- člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání a 

celoživotního učení, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 

kariéře 

- informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali pracovat 

s různými informacemi a komunikačními prostředky 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Předmět souvisí zejména s odbornými předměty – kreslení a modelování, protetická 

technologie, stomatologická protetika,stomatologie. 
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4.23 Volitelný seminář: Seminář z anglického jazyka 

 

Název předmětu 
SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO 

JAZYKA 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - - - 1 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Výuka cizích jazyků prohlubuje jazykové znalosti získané na základní škole, rozšiřuje je a 

směřuje k dalšímu jazykovému i profesnímu zdokonalování. 

Žák si osvojí komunikativní jazykové kompetence, aby se dorozuměl v běžných situacích 

každodenního života. Současně se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů, jejich 

respektování.  

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, cílem je připravit žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky 

z anglického jazyka v základní úrovni, proto je respektován Katalog požadavků společné části 

maturitní zkoušky – anglický jazyk, základní úroveň.  

 

Charakteristika učiva: 

V rámci předmětu Seminář z anglického jazyka  budou v souladu s požadavky k maturitní 

zkoušce opakovány a prohlubovány receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti a 

strategie.  

Receptivní řečové dovednosti: 

- poslech 

- čtení 

Produktivní řečové dovednosti a strategie: 

- písemný projev 

- ústní projev 

Interaktivní řečové dovednosti a strategie: 

- ústní interakce 

Cílem je schopnost žáka rozumět a reagovat, ústně nebo písemně, na všeobecná témata a 

v běžných situacích. Nad rámec všeobecných témat a běžných situací je v ústní části maturitní 

zkoušky ponechán prostor pro specifická/odborná témata (slovní zásoba a schopnost 

komunikace v oblastech, týkajících se zdravotnictví). 

 

 

Pojetí výuky: 

Cílem předmětu Seminář z anglického jazyka je prohloubit a upevnit jazykové znalosti a 

dovednosti žáků a připravit žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky z cizího jazyka.  Žáci 

budou seznámeni s požadavky maturitní zkoušky, se strukturou zkoušky a jejím hodnocením. 

V rámci předmětu budou mít žáci možnost řešit modelové testy, zopakovat si slovní zásobu a 

gramatiku, seznámí se se strategií řešení úloh, s komunikačními dovednostmi.  

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Důraz bude kladen na schopnost komunikovat, porozumět textu (psanému nebo nahrávce),  

vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojené společenské fráze 

v rozhovoru, slovní zásobu a správnost osvojených gramatických struktur uplatněných 

v písemném projevu. 

Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 
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- kultura mluveného a písemného projevu 

- lexikálně – gramatická správnost vyjadřování 

- úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí 

- didaktické testy včetně poslechových subtestů 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence:  

- Komunikativní kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a 

obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat přiměřeně náročné 

texty na běžná i odborná témata. 

- Sociální a personální kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen se efektivně učit na základě zprostředkovaných 

zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, 

samostatně se dále vzdělávat, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům v přístupu k jiným 

lidem a kulturám. 

- Občanské kompetence 

Žák se seznamuje s různými aspekty každodenního života v německy mluvících zemích, 

s jejich kulturou, zároveň je veden k respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a 

kulturních hodnot jiných národů. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve třídě, založené na vzájemném respektování 

a spolupráci, podporovat multikulturní výchovu sociokulturními znalostmi vztahující se 

ke každodennímu životu, životním podmínkám, hodnotám, víře a postojům, rituálům a 

obyčejům v zemích studovaného jazyka.  

Člověk a životní prostředí 

Žák je veden k tomu, aby poznával svět a učil se mu rozumět, chápal a respektoval nutnost 

ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou schopni využívat slovníků, internetu pro vzdělávání doplňujících informací a 

aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané 

oblasti, využívat on-line učebnice či doplňkové materiály k učebnicím a testy pro domácí 

samostudium. 

Člověk a svět práce 

Nepřímá příprava žáků na budoucí povolání a jejich seznámení se světem práce 

prostřednictvím vyplňování žádostí o práci, sestavování životopisu a dalších písemností 

nezbytných pro zapojení žáků do pracovního procesu 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu Anglický jazyk žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – 

Český jazyk, Literární a kulturní výchova, Společenské vědy, Informační a komunikační 

technologie, Biologie, První pomoc.  
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4.24 Volitelný seminář: Seminář z německého jazyka 

 

Název předmětu 
SEMINÁŘ Z NĚMECKÉHO 

JAZYKA 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - - - 1 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Výuka cizích jazyků prohlubuje jazykové znalosti získané na základní škole, rozšiřuje je a 

směřuje k dalšímu jazykovému i profesnímu zdokonalování. 

Žák si osvojí komunikativní jazykové kompetence, aby se dorozuměl v běžných situacích 

každodenního života. Současně se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů, jejich 

respektování.  

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, cílem je připravit žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky 

z německého jazyka v základní úrovni, proto je respektován Katalog požadavků společné části 

maturitní zkoušky – německý jazyk, základní úroveň.  

 

Charakteristika učiva: 

V rámci předmětu Seminář z německého jazyka  budou v souladu s požadavky k maturitní 

zkoušce opakovány a prohlubovány receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti a 

strategie.  

Receptivní řečové dovednosti: 

poslech 

čtení 

Produktivní řečové dovednosti a strategie: 

písemný projev 

ústní projev 

Interaktivní řečové dovednosti a strategie: 

ústní interakce 

Cílem je schopnost žáka rozumět a reagovat, ústně nebo písemně, na všeobecná témata a v 

běžných situacích. Nad rámec všeobecných témat a běžných situací je v ústní části maturitní 

zkoušky ponechán prostor pro specifická/odborná témata (slovní zásoba a schopnost 

komunikace v oblastech, týkajících se zdravotnictví). 

 

 

Pojetí výuky: 

Cílem předmětu Seminář z německého jazyka je prohloubit a upevnit jazykové znalosti a 

dovednosti žáků a připravit žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky z cizího jazyka.  Žáci 

budou seznámeni s požadavky maturitní zkoušky, se strukturou zkoušky a jejím hodnocením. 

V rámci předmětu budou mít žáci možnost řešit modelové testy, zopakovat si slovní zásobu a 

gramatiku, seznámí se se strategií řešení úloh, s komunikačními dovednostmi. .   

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Důraz bude kladen na schopnost komunikovat, porozumět textu (psanému nebo nahrávce),  

vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojené společenské fráze 

v rozhovoru, slovní zásobu a správnost osvojených gramatických struktur uplatněných 

v písemném projevu. 

Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 
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- kultura mluveného a písemného projevu 

- lexikálně – gramatická správnost vyjadřování 

- úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí 

- didaktické testy včetně poslechových subtestů 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Klíčové kompetence:  

- Komunikativní kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat 

a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat přiměřeně 

náročné texty na běžná i odborná témata. 

- Sociální a personální kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen se efektivně učit na základě zprostředkovaných 

zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a 

kritiku, samostatně se dále vzdělávat, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům 

v přístupu k jiným lidem a kulturám. 

- Občanské kompetence 

Žák se seznamuje s různými aspekty každodenního života v německy mluvících zemích, 

s jejich kulturou, zároveň je veden k respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a 

kulturních hodnot jiných národů. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Cílem je vytvořit demokratické prostředí ve třídě, založené na vzájemném respektování 

a spolupráci, podporovat multikulturní výchovu sociokulturními znalostmi vztahující se 

ke každodennímu životu, životním podmínkám, hodnotám, víře a postojům, rituálům a 

obyčejům v zemích studovaného jazyka.  

Člověk a životní prostředí 

Žák je veden k tomu, aby poznával svět a učil se mu rozumět, chápal a respektoval 

nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou schopni využívat slovníků, internetu pro vzdělávání doplňujících informací a 

aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané 

oblasti, využívat on-line učebnice či doplňkové materiály k učebnicím a testy pro domácí 

samostudium. 

Člověk a svět práce 

Nepřímá příprava žáků na budoucí povolání a jejich seznámení se světem práce 

prostřednictvím vyplňování žádostí o práci, sestavování životopisu a dalších písemností 

nezbytných pro zapojení žáků do pracovního procesu 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V předmětu žák využívá znalostí a dovedností zejména těchto předmětů – Český jazyk, 

Literární a kulturní výchova, Společenské vědy, Informační a komunikační technologie, 

Biologie, První pomoc.  
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4.25 Volitelný seminář: Matematický seminář 

 

Název předmětu MATEMATICKÝ SEMINÁŘ  

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně - - - 1 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecný cíl předmětu: 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat matematiku v různých životních situacích (v odborném vzdělávání, v dalším studiu, 

v budoucím zaměstnání, ve volném čase). 

 

Charakteristika učiva: 

Vyučovací předmět matematika: 

- rozvíjí logické, abstraktní a kritické myšlení  

- vede k myšlenkové samostatnosti  

- přispívá k intelektuálnímu rozvoji  

- formuje volní a charakterové rysy osobnosti  

- řeší problémové úlohy a situace z běžného života 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných 

situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech 

- aplikovat matematické poznatky a postupy v odborném vzdělávání 

- matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek 

řešení vzhledem k realitě  

- zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení  

- číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů 

(grafů, diagramů, tabulek a internetu), přesně se matematicky vyjadřovat  

- používat odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby  

 

Pojetí výuky: 

Ve výuce se využívají následující formy a metody práce:  

Metoda slovní - využití při probírání nového učiva, vysvětlení nových pojmů a symbolů, které 

žáci potřebují k další práci.  

Metoda názorně demonstrační - využití při probírání nového učiva, žák názorně vidí a pochopí 

metody výpočtu ukázkových praktických úloh, které lze aplikovat na dalších příkladech.  

Metoda problémová - možnost využití při probírání nového učiva, jedná se o zavedení 

problému formou matematické úlohy a postupné seznamování s jednotlivými fázemi řešení, 

dosažené výsledky vedou k zavedení nové poučky či matematického vztahu, který žáci dále 

využívají při práci.  

Metoda praktická - nacvičování nových dovedností, procvičování nového učiva na zadaných 

příkladech, práce může být samostatná či skupinová.  

 

Hodnocení výsledků žáka: 

Ke kontrole vědomostí a dovedností žáků slouží různé formy ústního a písemného hodnocení:  

Písemná práce - následuje vždy po probrání tematického celku, hodnocení správnosti postupu 

řešení i numerické stránky výpočtu. 

Ústní zkoušení - zaměřeno na správný slovní popis matematického problému, možnost žáka 

slovně obhájit svou metodu řešení. 

Hodnocení domácího cvičení - náročnější domácí úlohy sloužící k prohloubení schopností a 

dovedností žáka.  
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Hodnocení aktivity v hodině - rychlé samostatné řešení jednoduchých i složitějších problémů 

v hodinách. 

Hodnocení aktivity v hodině, práce ve skupině, domácí přípravy na hodinu, spolupráce 

s učitelem. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a 

mezipředmětové vztahy: 

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na následující kompetence: 

- samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a využívání 

- volba různých postupů při řešení reálné situace 

- aplikace znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 

- provádění rozboru úlohy, vytvoření plánu jeho řešení, odhad řešení a ověřování 

- rozvíjení samostatného uvažování a vyvozování logických závěrů 

- možnost argumentace a diskuze při obhajování svých názorů 

- přesné vyjadřování myšlenek v ústním a písemném projevu 

- matematické vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

- rozvíjení komunikace při řešení navozeného problému 

- spolupráce v týmu 

- zodpovědný přístup k zadaným úkolům, přesnost řešení, úplné dokončení práce 

- nacházení vztahů mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, schopnost je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 

- čtení a vytváření různých forem grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, 

schémata apod.) 

 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- měli vhodnou míru sebevědomí, sebezodpovědnosti a schopnost morálního úsudku 

- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci 

- dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat 

masová média pro své různé potřeby 

Člověk a svět práce - žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

- respektovali pravidla skupinové diskuze při řešení problému, obhájili vlastní návrh řešení 

Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- dokázali vyhledávat informace, pracovat s nimi 

- zapsali a zakreslili výsledky úloh pomocí počítačové techniky  

Finanční gramotnost – žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se orientovali v základních pojmech finanční matematiky a kriticky hodnotili získané 

informace  

 

Mezipředmětové vztahy:  

Z hlediska mezipředmětových vztahů se matematika nejvíce prolíná s následujícími předměty.  

Fyzika - převody jednotek, zapsání výsledku řešení v exponenciálním tvaru, vyjadřování 

neznámé ze vzorce.  

Informační a komunikační technologie - zapsání a zakreslení výsledků úloh do tabulek, grafy, 

diagramy, statistika.  

Ošetřovatelství - převody jednotek, trojčlenka, procentový počet, ředění a koncentrace roztoků.  

Chemie - převody jednotek, ředění a látková koncentrace roztoků, výpočty z chemických 

rovnic. 
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4.26 Název vyučovacího předmětu: Sportovní a pohybové aktivity 

  

Název předmětu 
SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ 

AKTIVITY 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Celkem 

Počet hodin týdně 1 1 1 1 4 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

Obecné cíle: Sportovní a pohybové aktivity (SPA) – nepovinný předmět s pohybovým 

obsahem. Plně navazuje, doplňuje i rozšiřuje ŠVP v tělesné výchově. Vytváří konkrétnější 

podmínky pro propojování poznatků, dovedností a zkušeností z jiných vzdělávacích oblastí 

z TEV. Podporuje výraznější zapojení žáků při organizaci a reprezentaci SOŠ mezi středními 

školami. Je určen pro všechny žáky, zájemce o tuto formu sportovní a pohybové aktivity. 

Rozvíjí specifické dovednosti a naplňuje zájem žáků v pohybových aktivitách navazujících na 

povinnou tělesnou výchovu, které však mohou jít nad rámec povinné výuky jak v obsahu, tak 

rozsahu. Jedná se o sporty a jiné pohybové činnosti podle podmínek SOŠ a zájmu žáků. 

Předmět SPA je prováděn koedukovanou výukou žáků, kteří potřebují více pohybu (zdravotně 

oslabení) nebo naopak pro pohybově talentované žáky. Žáci se dokážou pohybovat a pracovat 

v týmu i v individuálních aktivitách. Získávají a zdokonalují svoji pohybovou dovednost. 

Vybírají si další typickou aktivitu. 

 

Charakteristika učiva: 

Upevňuje, doplňuje poznatky a dovednosti žáků. Vychází z učiva tělesné výchovy, a to 

z pohybových her (SH) (odbíjená, košíková, florbal, kopaná), stolního tenisu, plavání a bruslení 

(podle zájmu žáků). Návštěvy fitcentra vedou k odstraňování svalových dysbalancí a korekci 

zdravotního oslabení.  

 

Výuka je prováděna v tělocvičně, fitcentru a zařízeních MSZ Benešov podle podmínek školy, 

MSZ Benešov (městská sportovní zařízení). 

 

Strategie výuky: 

Je prováděna souběžně s tělesnou výchovou ve specifických zařízeních. Učí se pro zájemce 

z 1. – 4. ročníku. Základní formou výuky je vyučovací jednotka (2 hod. za 14 dní). Toto umožní 

využívat sportovní areály mimo školu. Efektivita výuky vychází z poznání a zájmu žáků, od 

něhož se odvíjí cíl a forma výuky. Musí samostatně rozhodovat a hodnotit. Musí existovat 

vzájemný respekt mezi učitelem a žákem. 

 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Učitel respektuje rozdíly pohybové dovednosti dané vývojovými, pohlavními odlišnostmi. 

Hodnotí pohybové zlepšení a sleduje zájem žáků. Žák je vždy hodnocen za změnu. Využívání 

testů ke klasifikaci a další motivaci. Provádí se na začátku a konci zkušebního období.  

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

 Sportovní a pohybová aktivita přispívá k tomu, aby žák jednal v souladu 

s morálními předpisy, dokázal posoudit své fyzické a duševní možnosti, dokázal 

pracovat v týmu a stanovit si podle svých možností cíle. 

 Žák si stanoví cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace.  

 Efektivně se učí a pracuje, vyhodnocuje dosažené výsledky. 
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 Pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 

 Ví o zdravém životním stylu a stanoví si cíle podle svých možností. 

 Přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Člověk a životní prostředí 

 

Cílem témat je vést studenty: 

A) 

 k vhodné míře sebevědomí, sebeodpovědnosti 

 k hledání kompromisu mezi lidmi, k vlastní kritice, tolerantnosti 

 k rozvoji vlastní osobnosti 

 k přátelství, pomoci, spolupráci, ke kladnému přístupu k lidem a životu 

 ke správnému životnímu stylu, ochraně zdraví (proti kouření, alkoholu... atd.) 

 k významu zdravé životosprávy 

B) 

 k estetickému a citovému vnímání svého okolí 

 k osvojení zásad zdravého životního stylu a vědomé odpovědnosti za své zdraví 

 k pochopení dobrého i špatného vlivu prostředí za lidské zdraví 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Biologie a ekologie – zdravotní rizika, základy první pomoci, anatomie, fyziologie 

člověka 

 Český jazyk a literatura – jasný, stručný projev (povelová technika – slovní projev) 

 Informační a komun. technologie – informační zdroje, internet 

 Psychologie – člověk, osobnost 
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5 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

 

5.1 Materiální podmínky vzdělávání 

Vzdělávání probíhá v budově školy – Černoleská ulice, č. 1997. Zřizovatelem školy je 

Středočeský kraj.  

 

Vzdělávání probíhá ve 13 kmenových třídách. 2 učebny informačních a komunikačních 

technologií, 2 jazykové učebny, 1 učebna se zaměřením na enviromentální výchovu, 2 učebny 

ošetřovatelství, 2 laboratoře, 1 multimediální učebnu.  

Výuka předmětu Tělesná výchova probíhá v benešovské sokolovně, žáci využívají též přilehlá 

sportoviště (plavecký bazén, zimní stadion, Sport Relax Club). 

 

Učebny jsou vybaveny estetickým a funkčním zařízením a didaktickou technikou (zpětné 

projektory, TV, video, DVD přehrávače, dataprojektory + PC + internet, interaktivní tabule a 

vizualizer. 

Kapacitně učebny odpovídají požadavkům hygieny a BOZP. V souladu s požadavky na 

využívání ICT je ve škole rozvedena lokální počítačová síť, která je trvale připojena k internetu. 

Síť je průběžně zdokonalována.  

 

V budově školy je 6  kabinetů pro učitele, kanceláře vedení školy a ekonomického úseku. 

Jsou vybaveny osobními počítači, k dispozici jsou tiskárny, scannery, kopírky, skartovačka. 

 

Ve škole je knihovna, jejíž fond odborné literatury a beletrie je k dispozici zejména žákům a 

učitelům, ale i externím uživatelům. Knihovna má certifikaci a je součástí sítě lékařských 

knihoven. 

 

Pro odkládání oděvu a obuvi žáků slouží šatny, část žáků má k dispozici šatní skříňky. 

 

Část žáků školy využívá možnosti ubytování na domově mládeže. Žáci i zaměstnanci školy 

využívají služeb jídelny, která se nachází v prostorách školy. 

Ve škole je žákům k dispozici bufet a nápojové automaty. 

 

Veškeré prostory školy odpovídají právním normám na hygienu, bezpečnost a požární ochranu. 

Materiální podmínky školy umožňují splnit cíle a obsah vzdělání daný vzdělávacím 

programem.  

 

5.2 Personální podmínky vzdělávání 

Pedagogický sbor ve škole je stabilizovaný. 

Pedagogičtí pracovníci jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro 

výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
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o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s potřebami vzdělávání žáků se uplatňují uvedené formy a druhy vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

5.2.1 Formy a druhy vzdělávání pedagogů 

5.2.1.1 Průběžné vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace zaměstnance 

Vzdělávání je realizováno aktivitami, které vedou k udržování, obnovování a doplnění 

kvalifikace pedagogického pracovníka 

  další studium – kurzy a semináře 

 krátkodobé studium – kurzy a semináře 

 e-learningové studium 

 samostudium 

 

5.2.1.2  Vzdělávání vedoucí ke splnění kvalifikace nebo zvýšení kvalifikace 

 studium vysokoškolské 

 studium pedagogických věd 

 

5.2.1.3  Vzdělávání vedoucí ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon  

specializovaných pedagogických činností 

 studium pro výchovné poradce 

 studium pro metodiky prevence rizikového chování mládeže 

 studium pro koordinátora ŠVP 

 studium pro koordinátora enviromentální výchovy 

 studium pro koordinátora ICT 

Prioritou školy je splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů u všech pedagogických 

pracovníků, jejich další vzdělávání v oblasti odborné, pedagogické, jazykové, rozvoj ICT 

kompetencí, včetně nových trendů v oboru i v oblasti pedagogiky a metodiky vzdělávání. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků je plánované  a vychází z potřeb školy. 

 

5.3 Organizační podmínky vzdělávání 

Organizace a průběh vzdělávání se řídí platnými právními normami, zejména zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Konkrétní podmínky 

vzdělávání, práv a povinností žáků a zákonných zástupců,  klasifikační řád, pokyny k průběhu 

a ukončování vzdělávání, pokyny k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví stanovuje školní 

řád. 

Vyučování teoretických a teoreticko-praktických předmětů vzdělání probíhá ve škole. 

Vyučování předmětu vzdělání Odborná praxe je realizováno na základě smluvního vztahu se 

zubními laboratořemi.Tato pracoviště splňují veškeré požadavky dané legislativními normami 

na realizaci odborné praxe. 

Problematika ochrany člověka za mimořádných situací je programově zařazována do několika 

předmětů vzdělání, je rozpracována a určena Plánem školy pro mimořádné situace.  

Veškeré akce pořádané školou jsou integrální součástí vzdělávání. Do školního vzdělávacího 

programu jsou implementovány strategické dokumenty: 

- Státní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

- Svět práce 

- Státní informační politika ve vzdělávání 

- Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů 

 

5.4 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 
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Škola poskytuje žákům a rodičům informace a vytváří žákům bezpečné podmínky při 

vzdělávání, včetně ochrany zdraví. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

vzdělávacích činnostech jsou zpracovány v dokumentech školy (Školní řád, bezpečnost práce 

a ochrana zdraví při praktické výuce, bezpečnost a ochrana zdraví při školních akcích, provozní 

řády učeben a pokyny k výuce tělesné výchovy a při sportovních aktivitách).  

S těmito dokumenty jsou žáci prokazatelně seznamováni na začátku školního roku a před 

konáním školních akcí. Vzdělávání probíhá za pedagogického dohledu. 

Kontrolami je posuzován stav objektu a vybavení školy. Škola dbá o údržbu a čistotu prostor. 

Pravidelně jsou realizovány revize (elektrické vedení a zařízení, tělocvičné nářadí, hasicí 

technika). 

Při vzdělávání v předmětu zhotovování stomatologických protéz a při odborné praxi jsou 

akceptovány a dodržovány zvláštní pracovní podmínky mladistvých (ev. těhotných žen). 

Při vzdělávání žáků jsou respektovány fyziologické a psychické potřeby žáků.  

Oblast prevence rizikového chování mládeže je realizována v souladu s Minimálním 

preventivním programem školy. 

 

Škola ve své činnosti vychází zejména z těchto právních norem: 

 zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

 vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

 metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních 

 zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

 vyhláška č. 410/2005., o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých 

 vyhláška č. 195/2005 Sb., úprava podmínek předcházení a šíření infekčních onemocnění 
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6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

Hlavními sociálními partnery při realizaci ŠVP jsou subjekty vykonávající činnosti zubních 

laboratoří. Se všemi partnery je spolupráce zajištěna smluvně (výuka odborné praxe – 4 týdny 

ve 3. ročníku). 

 

Praktická výuka je orientována na zhotovování stomatologických protéz a dalších výrobků 

v rámci stomatologických standardů.  

Součástí vzdělávání jsou odborné exkurze.  

Dalšími sociálními partnery jsou instituce (Středočeský kraj, MěÚ Benešov, Úřad práce, atp.), 

střední a základní školy v Benešově a okolí, se kterými škola spolupracuje v rámci 

vzdělávacích projektů (poskytování první pomoci, zdravý životní styl, atd.). 
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7 INOVACE ŠVP 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

Kód a název oboru vzdělání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných od 1. 9. 2017 

 

S ohledem na účinnost vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných (ve znění pozdějších změn a doplňků) doplňujeme ŠVP výše 

uvedených oborů o možnost využít při vzdělávání žáků podpůrných opatření dle této vyhlášky. 

Podpůrná opatření 1.stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení 

vzdělávání a mohou být poskytnuta žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání. 

V případě, že by podpůrná opatření 1.stupně nepostačovala, doporučí škola žákovi využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření 2.-5.stupně se poskytují pouze na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo jeho zákonného 

zástupce. 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1.stupně je zpracován plán pedagogické 

podpory žáka. Ten obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná 

opatření 1.stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocení naplňování plánu. S plánem 

pedagogické podpory se vždy seznámí: žák, zákonný zástupce žáka, všichni vyučující žáka, 

případně další pedagogičtí pracovníci (např. vedoucí praxe apod.). 

Poskytování podpůrných opatření 1.stupně musí být průběžně aktualizováno a vyhodnocováno 

(nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření). 

Žákům, kterým jsou poskytována podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 

Sb., budou poskytována stávající podpůrná opatření po dobu platnosti původního posudku. 

Druhy podpůrných opatření – viz aktuální vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 
 

 


