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2  Charakteristika školy

TRADICE ŠKOLY

Roku 1832 získala zemská hraběnka Charlotta von Fűrstenberg panství v Odrách. Na tomto panství založila nemocnici,

postavila dívčí školu a chudobinec. V letech 1855-58 získala hraběnka několik domů na Nádražní ulici, které nechala zbourat

a na tomto místě postavila úhledné jednopatrové stavení, které věnovala dívčí škole.

1.dubna 1861 byla škola slavnostně otevřena. Prvními učitelkami byly řeholní sestry. V letech 1. světové války sloužily

prostory školy i tělocvična potřebám vojska. V době 2. světové války byla škola přechodně zrušena. Řádové sestry musely

z Oder odejít. Po skončení války byla škola vrácena kongregaci sester. 17. května 1951 byla škola opět na delší dobu zrušena.

1. září 1991 byla škola znovu otevřena jako církevní škola a navázala tak na svou tradici. První polistopadový Zřizovací

dekret vystavilo Arcibiskupství olomoucké s podpisem arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského Mons. Thdr.

Františka Vaňáka. 31.8. 1998 se zřizovatelem školy stalo Biskupství ostravsko-opavské.

KAPACITA ŠKOLY, OBORU a DM

Povolená kapacita školy je 330 žáků, povolená kapacita oboru je 90 žáků. Ke škole patří domov mládeže s kapacitou 70

ubytovaných. V areálu školy se nachází odpočínková zahrada. Součástí školy je tělocvična a výdejna stravy s jídelnou.

Vybavení školy, učeben, domova mládeže i tělocvičny je neustále modernizováno díky celé řadě projektů, které škola

realizuje.

Celá škola, včetně domova mládeže, je bezbariérová.

VZDĚLÁVACÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Škola nabízí a organizuje bohatý další vzdělávací a volnočasový program. Jednotlivé zájmové kroužky jsou otevírány dle

zájmu žáků. Zájmové kroužky škola nabízí v oblasti všech 4 výchov, v oblasti hudební, výtvarné, dramatické i tělovýchovné.

Žáci mají možnost navštěvovat sportovní hry - volejbal a florbal, stolní tenis, netradiční techniky ve výtvarné výchově,

keramiku, dramatický kroužek, sborový zpěv a kroužky hry na hudební nástroje (kytary, flétny aj.). Źáci mají možnost podle

svých osobních zájmů a nadání založit vlastní hudební a dramatická tělesa (např. hudební soubor SDE bez LSD a kroužek

improvizace O.SL.I). Dovednosti získané v těchto kroužcích umožňují žákům reprezentovat školu v celé řadě uměleckých

a sportovních soutěžích.

Dle zájmu zprostředkujeme výuku znakové řeči a konverzace v cizích jazycích.

Škola již tradičně každoročně pořádá 2 celostátní akce: "Celostátní přehlídka studentů církevních škol v zájmové umělecké

činnosti" a biologickou olympiádu "Mendlovy Hynčice".

DOMOV MLÁDEŽE

V domově mládeže má své pevné místo doba přípravy do školy, doba osobního volna, doba pro
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kreativitu žáků.

Žáci navštěvují zájmové kroužky. V DM je to především „Kytarový kroužek“, „Dramaťák“. Program domova mládeže

spoluvytváří  žákovská  samospráva,  díky  níž  se  uskutečňuje  spousta  dalších  pěkných  akcí:  maškarní  bál,  diskotéka,

poslechové večery, besedy s pozvanými hosty, příležitostné kroužky drobných ručních prací spojené s výrobou dárku,

návštěvy nemocných v nemocnici a klientů Domova.

Celý DM prošel celkovou rekonstrukcí, nová budova DM byla dokončena v roce 2009. DM je bezbariérový. Žáci jsou

ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích se samostatným sociálním zázemím.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Rodičům/zákonným zástupcům jsou předávány informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí prostřednictvím studijních

průkazů, na třídních schůzkách, po domluvě na konzultačních dnech, osobně či telefonicky podle přání zákonných zástupců,

také prostřednictvím elektronické pošty info@cssodry.cz a www.cssodry.cz. Pro uchazeče do 1. ročníků a pro veřejnost škola

každoročně pořádá 2 Dny otevřených dveří, vždy v listopadu a v lednu. Termíny a další informace jsou zveřejněny v tisku, na

webu školy www.cssodry.cz a na veřejně dostupných místech v areálu školy.

Minimálně 1 zástupce z řad zákonných zástupců z každé třídy je zvolen do Klubu přátel školy.

Jeden zástupce z řad zákonných zástupců tvoří 1/3 část tříčlenné Školské rady, kterou zřizovatel zřizuje na základě zákona č.

561/2004 Sb. 1 § 167. ŠR byla zřízena dne 20. 10. 2005 s účinností od 1. 1. 2006. ŠR se schází minimálně dvakrát za školní

rok. Školská rada působí a jedná v souladu § 168, zák. č. 561/2004 Sb.

Ve škole již od jejího znovuzaložení v roce 1991 paracuje Klub přátel školy (KPŠ) Prostřednictvím KPŠ přispívají rodiče

finančním polatkem na volnočasové aktivity svých dětí. Výše poplatku a jeho využití je každoročně schvalováno na jenáních

KPŠ. Setkání KPŠ se koná 2x ročně.

Již dlouholetou tradicí školy je organizování Reprezentačního plesu a Celostátní přehlídky církevních škol zájmové umělecké

činnosti, kde rodiče/zákonní zástupci se svou pomocí také přispívají.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MÍSTNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Škola se zapojuje do městského a farního společenského života v rámci svého kulturního, sociálního a duchovního programu.

V rámci kulturního programu žáci vystupují na různých kulturních akcích města a farnosti. V rámci sociálního a duchovního

programu žáci školy pravidelně navštěvují obyvatele Domova pro seniory v Odrách a pacienty v nemocnici.

O  dění  ve  škole  informuje  škola  pravidelně  prostřednictvím  svých  webových  stránek  www.cssodry.cz  a dále  pak

prostřednictvím  tisku  -  měsíčník  Oderský  zpravodaj  další.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY ŠKOLY

Naše škola je již dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů. Opakovaně realizujeme programy EU, v rámci projektů

Comenius (dosavadní realizace: 2 porojekty - Litva, Belgie).

Udržujeme kontakty se zahraničními partnerskými školami (např. Slovensko, Litva, Belgie, BRD). dle aktuálních možností

připravujeme jazykové pobyty (dosavadní realizace: Rakousko, BRD, Velká Británie, Litva)

DŮVODY, PROČ BY SE MĚLI ZÁJEMCI VZDĚLÁVAT PRÁVĚ NA TÉTO ŠKOLE

Naše škola je školou církevní, jsme školou otevřenou pro všechny žáky bez rozdílu vyznání, žáky vedeme ke vzájemné

toleranci. Výchovný program školy se opírá o učení katolické církve a křesťanské hodnoty. V naší škole klademe důraz na

poctivou a odpovědnou práci při přípravě na vyučování, na výchovu ke vzájemné toleranci, důvěru a empatii, na přátelskou

atmosféru. Snažíme se formovat správný pohled na životní hodnoty a učíme žáky vzájemné ohleduplnosti a spolupráci. Žáky

vedeme k tomu, aby byli vnímaví také ke starým lidem, nemocným a postiženým, kteří potřebují jejich pomoc. Naši žáci tedy

ve volném čase navštěvují obyvatelé domovů důchodců a pacienty nemocnic, připravují pro ně drobné dárky, krátká kulturní

vystoupení nebo je přicházejí povzbudit svým slovem. Smysluplné vyplňování volného času je dalším z mnoha úkolů našeho

výchovného programu. Posilujeme u žáků ctnosti, které se již v dnešním světě příliš „nenosí“ – pravdomluvnost, čestnost,

spravedlnost, poctivost, odpovědnost, pracovitost, úctu. Sami se
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snažíme být nositeli těchto zásad, uvědomujeme si, že nejlépe můžeme tyto hodnoty předávat osobním příkladem.
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3  Profil absolventa

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka,

který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu

své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci

ošetřovatelského procesu.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale také

kompetence ve všeobecném vzdělání.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent  se  uplatní  ve  zdravotnických zařízeních  a sociálních  zařízeních,  zejména v nemocnicích  nebo

ošetřovatelských centrech,  v domácí  ošetřovatelské péči,  v léčebnách dlouhodobě nemocných,  v ústavech

sociální  péče,  ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu

v oboru ošetřovatelství  poskytuje ošetřovatelskou péči  a ve spolupráci  s lékařem se podílí  na preventivní,

léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou

MZ ČR.

ZPŮSOB UKONČENÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která má tři části: písemnou, praktickou a ústní. Konání závěrečné

zkoušky  se  řídí  školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.  Konkrétní  informace

k závěrečným zkouškám najdete  v kapitole  4  -  Charakteristika  ŠVP.

Dosaženým stupněm vzdělání tříletého denního studia je střední vzdělání s výučním listem.

Certifikace je splněna vysvědčením o závěrečné zkoušce s výučním listem.

Název ŠVP 53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

Kód a název oboru RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Délka studia v letech: 3.0

Forma vzdělávání denní formaPlatnost 1. 9. 2009

Škola Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České , 1. máje 249/37, 742

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• je schopen se efektivně učit

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy

• Komunikativní kompetence

• je  schopen  vyjadřovat  se  v  písemné  i  ústní  formě  v  různých  učebních,  životních  i

pracovních  situacích

• Personální a sociální kompetence

• je připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního

rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a

přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je,

jedná v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i

světové kultury

Absolventy má rozvinuty tyto kompetence:

Kompetence absolventa
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Odborné kompetence
• Podílet  se  pod  odborným  dohledem  všeobecné  sestry,  porodní  asistentky  nebo

radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované

ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením

všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v

souladu  s  diagnózou  stanovenou  lékařem,  na  poskytování  vysoce  specializované

ošetřovatelské  péče

• pečuje o úpravu prostředí pacientů

• provádí úpravu těla zemřelého

• provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta

• podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla,

na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby

• podílí se na zajištění herních aktivit dětí

• zajišťuje aplikaci tepla a chladu

• provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z mobility

• poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci

zdravotnického týmu

• pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu

• měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost

• doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření

• provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka

• pomáhá při podávání stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým

pacientům a popřípadě je krmí

• Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod

přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta

• asistuje zejména při převazech, podávání léčivých přípravků včetně aplikací injekcí a

infúzí, odběru biologického materiálu, zavádění močového katétru a výplachu močového

měchýře a sondování a péče o katétry

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• je schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné

uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související

potřebu celoživotního učení

• Matematické kompetence

• je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením,

ale i s dalšími prostředky ICT, a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s

informacemi
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• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbá  na  zabezpečování  parametrů  (standardů)  kvality  procesů,  výrobků nebo služeb,

zohledňuje  požadavky klienta  (zákazníka,  občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

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

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky

• zná  význam,  účel  a  užitečnost  vykonávané  práce,  její  finanční,  popř.  společenské

ohodnocení
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4  Charakteristika ŠVP

POPIS CELKOVÉHO POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

* Koncepce školy

Obecným cílem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní,

občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Považujeme za důležité, aby žáci měli možnost

hledat a rozvíjet svůj vztah k duchovním hodnotám a byli vedeni k vzájemné toleranci a ochotě pomáhat druhým.

Žákům nabízíme duchovní a sociální program.

* Realizace klíčových kompetencí

* Realizace odborných kompetencí

* Realizace průřezových témat

Realizace klíčových témat, odborných kompetencí a průřezových témat navazuje na popsané kompetence v RVP

a je dále specifikováno u jednotlivých předmětů.

* Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity

Škola nabízí a organizuje bohatý další vzdělávací a volnočasový program. Jednotlivé zájmové kroužky jsou

otevírány dle zájmu žáků.

Zájmové kroužky škola nabízí v oblasti všech 4 výchov, v oblasti hudební, výtvarné, dramatické i tělovýchovné.

Žáci mají možnost navštěvovat sportovní hry/volejbal, /florbal, stolní tenis, netradiční techniky ve výtvarné

výchově, keramiku, dramatický kroužek, dechový soubor, sborový zpěv.

Dle zájmu zprostředkujeme výuku znakové řeči a konverzace v cizích jazycích.

ORGANIZACE VÝUKY

Délka a forma vzdělávání

3 roky v denní formě vzdělávání

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Žáci jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu, který je součástí platného Školního řádu. Se zněním těchto řádů

jsou žáci i rodiče seznámeni na začátku každého školního roku. Při hodnocení uplatňujeme individuální přístup

k jednotlivým žákům a v hodnocení vycházíme z ustanovení zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle platné vyhlášky.

Školní řád, kapitola VII., Klasifikační řád - citace

1.    Hodnocení a klasifikace žáků

a)   Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

b)   Stupeň prospěchu stanovuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím

předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu
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žáka za klasifikační období všichni vyučující po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých

vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru

z klasifikace za příslušné období.

 c)   Zpravidla k 15. listopadu (1. čtvrtletí) a 15. dubnu (3. čtvrtletí) se projednávají na pedagogické radě případy

zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování.

 d)   Zákonní zástupci žáka jsou průběžně informováni o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem:

- ústně třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů na třídních schůzkách,

-  třídním učitelem a učiteli  jednotlivých předmětů,  jestliže  o to  zástupci  žáka požádají  (telefonicky nebo

písemně),

- třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu či chování, a to prokazatelným způsobem, nejlépe

písemnou formou.

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVÁCÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ

NADANÝCH

Škola je připravena nabídnout a zpřístupnit vzdělávání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Uplatňujeme individuální přístup k těmto žákům a vycházíme z podkladů vyjádření speciálně - pedagogických

center. Pro tyto žáky vypracováváme "Individuální vzdělávací plány". V pedagogickém sboru jsou také vyučující

s aprobacemi na psychologii,  speciální pedagogiku a etiku. Členem pedagogického sboru je školní kaplan

a výchovný poradce. Žáci s těžkým tělesným postižením mají k dispozici asistenta pedagoga. Celá budova školy,

včetně domova mládeže, je bezbariérová.

Mimořádně nadaným žákům se škola snaží vytvořit podmínky umožňující další rozvoj jejich nadání. Mimo jiné

se jedná o tyto možnosti: individuální zadávání prohlubujících a rozšiřujících úkolů, konzultace s pedagogy,

individuální přístup pedagogů, zapojení do soutěží, aktivity zaměřené na rozvoj nadání, tvořivosti a možnost

podílení se na vedení těchto aktivit.

REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE

Ve škole jsou vypracovány dokumenty vztahující se k zásadám BOZP, PO a Ochrany člověka za mimořádných

událostí, škola spolupracuje s odborníky z těchto oblastí. Jsou vypracovány a průběžně aktualizovány požární

polachové směrnice a evakuační plány. Tyto jsou veřejně přístupné, zaměstnanci i žáci jsou průbežně školeni.

Tato školení jsou evidována. Problematice bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou věnovány i příslušné body

školního řádu, který je veřejně přístupný a se kterým jsou všichni žáci i jejich rodiče a zaměstnanci školy

prokazatelně seznámeni.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přijímání  ke  vzdělávání  se  řídí  zákonem č.  561/2004 Sb.  –  §  59,  60,  dále  §  63,  16,  20,  70 a příslušnými

vyhláškami

Vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího

řízení. Kritéria pro přijetí jsou vyhlašována a veřejně přístupná v zákonem stanovených lhůtách (na webových

stránkách školy, v tištěných propagačních materiálech). Na dnech otevřených dveřích jsou informace předávány

také osobně.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými vyhláškami.

Závěrečná zkouška má tři části: písemnou, praktickou a ústní.  Od šk. roku 2010/2011 začneme realizovat

přihlašování  k JZZZ (jednotné  zadání závěrečné  zkoušky).  O konkrétní  nabídce  předmětů a  o aktuálních

termínech jsou žáci  včas  informováni.  Škola  sleduje  veškeré pokyny týkající  se  přihlašování do systému.

Dokladem o dosažení  stupně vzdělání  je  vysvědčení  o závěrečné zkoušce s  výučním listem.
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4.1  Podmínky realizace
Na realizaci ŠVP se podílí všichni vyučující a zaměstnanci školy, jsou vytvořeny organizační podmínky pro

spolupráci v rámci jednotlivých předmětových komisí. Vyučující se účastní školení a jsou podporování v dalším

vzdělávání. Všichni vyučující uplatňují aktivní přístup k novým výukovým metodám.

Zprávy o činnosti školy jsou každoročně uváděny v následujících školních dokumentech: Výroční zpráva, Plán

práce, Koncepce školy a Vlastní hodnocení školy.

Škola je  průběžně vybavována novými vyučovacími pomůckami tak,  aby byly zajištěny dobré materiální

podmínky výuky.

4.2  Začlenění průřezových témat

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník Učební blok 1

Německý jazyk
1. učební blok

2. ročník 5. učební blok

Občanská nauka
1. ročník Česká republika, Evropa a svět

Člověk jako občan

2. ročník Člověk a právo

Kultura

3. ročník Člověk v lidském společenství

Dějepis
1. ročník Dějiny 20. století

Etická výchova a křesťanství
Etická výchova

3. ročník Bioetika

Světová náboženství

Literární praktikum
2. ročník Kulturně-literární výchova 1

3. ročník Kulturně-literární výchova 2

Péče o zdraví
1. ročník Řešení konfliktních situací

Patologické závislosti

Partnerské vztahy

Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

2. ročník Zdravotní tělesná výchova

3. ročník Zdravotní tělesná výchova

Ekonomika
Člověk a hospodářství

Základy psychologie
2. ročník Obecná psychologie

Vývojová psychologie

Občan v demokratické společnosti
3. ročník Sociální psychologie

Patopsychologie

Zdravotnická psychologie

Sociální aktivizace klientů
1. ročník Metodika kulturně společenské činnosti

nemocného

Zdravotnické a sociální služby
Systém zdravotní péče

Pokryto předmětem

Péče o zdraví Základy psychologie

Sociální aktivizace klientů Zdravotnické a sociální

Anglický jazyk Německý jazyk

Český jazyk Občanská nauka

Dějepis Etická výchova a

Literární praktikum Ekonomika

Tělesná výchova

Pokrytí v projektu

Charitativní program Přehlídka

Adaptační a duchovní

Občan v demokratické společnosti

Integrace do výuky

Německý jazyk
2. ročník 5. učební blok

Fyzika
1. ročník Vlnění a optika

2. ročník Fyzika atomu

Elektřina a magnetismus

Termika

Chemie
Anorganická chemie

3. ročník Organická chemie

Člověk a životní prostředí
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Základy biologie a ekologie
1. ročník Základy biologie

2. ročník Člověk a životní prostředí

Ekologie

Péče o zdraví
1. ročník Životní prostředí a zdraví lidu

Životospráva a důsledky jejího nedodržení

Patologické závislosti

Ekonomika
3. ročník Základy tržní ekonomiky

Somatologie
1. ročník Orgánové soustavy

2. ročník Orgánové soustavy

Ošetřovatelská péče
1. ročník Hygienická péče o nemocné

Všeobecná ošetřovatelská péče
2. ročník Péče o prostředí

Hygienická péče

Sociální aktivizace klientů
1. ročník Práce s materiálem

Zdravotnické a sociální služby
Zdravotnické organizace

Pokryto předmětem

Péče o zdraví Ošetřovatelská péče

Všeobecná Sociální aktivizace klientů

Zdravotnické a sociální Somatologie

Základy biologie a Chemie

Německý jazyk Občanská nauka

Ekonomika Fyzika

Pokrytí v projektu

Ekologický program

Člověk a životní prostředí

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Jazyková, komunikační a slohová výchova

1
3. ročník Jazyková, komunikační a slohová výchova

3

Anglický jazyk
1. ročník Učební blok 1

3. ročník Učební blok 12

Německý jazyk
1. ročník 2. učební blok

3. ročník 9. učební blok

Občanská nauka
2. ročník Člověk a právo

Člověk a svět práce

Matematika
Práce s daty

Tělesná výchova
1. ročník Zdravotní tělesná výchova

2. ročník Zdravotní tělesná výchova

3. ročník Zdravotní tělesná výchova

Informační a komunikační technologie
1. ročník Lokální síť, elektronická komunikace

2. ročník Prezentace

Internet

3. ročník Práce s aplikačním softwarem - tabulkový
procesor, databáze
Software pro práci s grafikou

Ekonomika
Základy tržní ekonomiky

Zaměstnanci

Člověk a hospodářství

Podnikání, podnikatel

Podnik

Peníze, mzdy, daně, pojistné

Daňová evidenční povinnost

Ošetřovatelská péče
1. ročník Úvod do předmětu

Všeobecná ošetřovatelská péče
2. ročník Management v ošetřovatelské péči

Základy psychologie
Obecná psychologie

Vývojová psychologie

3. ročník Patopsychologie

Zdravotnická psychologie

Sociální aktivizace klientů
1. ročník Úvod do předmětu

Zdravotnické a sociální služby
Systém zdravotní péče

Zabezpečení v případě nemoci a tíživé
sociální situace
Sociální služby

Pokryto předmětem

Všeobecná Základy psychologie

Sociální aktivizace klientů Zdravotnické a sociální

Anglický jazyk Německý jazyk

Občanská nauka Ošetřovatelská péče

Ekonomika Tělesná výchova

Matematika Informační a komunikační

Pokrytí v projektu

Žákovská samospráva Přehlídka

Člověk a svět práce
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Člověk a svět práce

Integrace do výuky

Český jazyk
1. ročník Jazyková, komunikační a slohová výchova

1
2. ročník Jazyková, komunikační a slohová výchova

2
3. ročník Jazyková, komunikační a slohová výchova

3

Občanská nauka
1. ročník Člověk jako občan

Matematika
Operace s reálnými čísly

Výrazy a jejich úpravy

Řešení rovnic a nerovnic v množině R

Funkce

2. ročník Planimetrie

Výpočet povrchů a objemů těles

Práce s daty

Informační a komunikační technologie
1. ročník Práce se složkami a soubory

Operační systém

Práce s počítačem

Nápověda, ochrana dat

Lokální síť, elektronická komunikace

2. ročník Práce s aplikačním softwarem - textový
procesor
Prezentace

Internet

3. ročník Práce s aplikačním softwarem - tabulkový
procesor, databáze
Software pro práci s grafikou

Ekonomika
Podnik

Peníze, mzdy, daně, pojistné

Daňová evidenční povinnost

Pokryto předmětem

Český jazyk Občanská nauka

Ekonomika Matematika

Informační a komunikační

Informační a komunikační technologie
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27.6.2008Datum
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5  Učební plán

Učební plán je rozložen na 3 roky studia, v každém ročníku se vyučuje 32 hodin týdně, za celou dobu vzdělávání

je to 96 hodin za týden.

Dělení do skupin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu

s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.
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Ročníkový učební plán

1. ročník 2. ročník 3. ročník

Český jazyk 2 2 1

Anglický jazyk 2 * 2 * 2 *

Německý jazyk 2 * 2 * 2 *

Cizí jazyk 2 2 2

Občanská nauka 1 1 1

Dějepis 2

Etická výchova a křesťanství 1 1 1

Fyzika 1 1

Chemie 1 1

Základy biologie a ekologie 1 1

Matematika 2 1

Literární praktikum 1 1

Péče o zdraví 2

Tělesná výchova 2 2 2
Informační a komunikační
technologie 1 1 1

Ekonomika 2

Somatologie 4 2

Klinická propedeutika 1 2 1

Ošetřovatelská péče 6 6 3
Všeobecná ošetřovatelská
péče 6 14

Základy psychologie 2 2

Sociální aktivizace klientů 3

Zdravotnické a sociální služby 1

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní

Celkem v ročníku

N nepovinný

* bez skupiny

1 Cizí jazyk (2)

2 Cizí jazyk (2)

3 Cizí jazyk (2)
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1. ročník 2. ročník 3. ročník

Odborná praxe 4

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 32

Závěrečná zkouška 2

null Celkem: 3333 3737 3434

Přehled využití týdnů

• Výuka dle rozpisu učiva
Výuká probíhá ve třech letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace

roku, která se připravuje vedením školy v průběhu prázdnin. Vyučující na podkladě rozpisu

učiva a kompetencí zpracují svůj tematický vzdělávací plán, který se pak za každé pololetí

porovnává se skutečností. TVP se v předmětových komisích konzultují. V průběhu školního

roku jsou hodiny hospitovány vedením školy. Při hospitacích jsou pořízovány záznamy a poté

je veden s daným vyučujícím pohospitační pohovor.

• Závěrečná zkouška
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy o ukončování vzdělávání ve

středních školách závěrečnou zkouškou.

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná

zkouška, praktická zkouška ze všeobecné ošetřovatelské péče a ústní zkouška. Závěrečná

zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Studijní volno mají žáci

4 dny před konáním ústní závěrečné zkoušky.

• Odborná praxe
Odborná praxe je chápána jako souvislá praxe, která se koná na konci 2. ročníku souvisle

4 týdny,  tj.  20  pracovních  dnů  6 hodin  (60  minutových)  denně,  v tom je  započítána  30

minutová přestávka. Odborná praxe slouží k osvojení praktických dovedností a odborných

kompetencí  nezbytných  pro  ošetřování  pacientů  (uživatelů),  a to  v reálném  prostředí

zdravotnických  a sociálních  zařízení.  Cílem  vedení  praxe  je  profesní  příprava  žáků

k poskytování ošetřovatelské péče o děti, mládež, dospělé a seniory v rozsahu kompetencí

ošetřovatele.

Odborná  praxe  upevňuje  a doplňuje  znalosti  a návyky  získané  v ostatních  teoretických

a teoreticko-praktických  odborných  předmětech.

Odbornou praxi zajišťuje předseda předmětové komise pro zdravotnické předměty. Místem

konání praxe jsou Odry - Domov a Městská nemocnice v Odrách.
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6  Učební osnovy

Charakteristika oblasti
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí

se  na  rozvoji  jejich  duchovního  života.  Obecným cílem jazykového  vzdělávání  je  rozvíjet  komunikační

kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a

výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení

tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje

jazykový projev žáků.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;

− 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.

Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti,

neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích

každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci

včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje  jejich znalosti  o  světě.  Současně přispívá k formování

osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke

kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a

komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního

rámce pro jazyky.

Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná a

odborná terminologie tvoří nejméně 20 % slovní zásoby za studium.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

−  komunikovat  v  rámci  základních  témat,  vyměňovat  si  názory  a  informace  týkající  se  známých  témat

všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové

prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;

− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj

poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;

− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně

internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných

vědomostí a dovedností;

− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu

cizího jazyka;

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve

vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.

Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně komunikativním

způsobu  výuky  včetně  využívání  didaktických  interkulturních  aspektů.  Je  žádoucí  používat  aktivizující

didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky

strategie učení odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu

žáků, rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat multimediální

6.1  Jazykové vzdělávání a komunikace
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výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů v

cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, rozvíjet kontakty mezi školami v

zahraničí. Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní

společnosti a podporovat vedení jazykového portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na

řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Vyučovací proces by měl směřovat k

motivaci žáků ke studiu jazyků.
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6.1.1  Český jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 2 1

Charakteristika předmětu
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí

se  na  rozvoji  jejich  duchovního  života.  Obecným cílem jazykového  vzdělávání  je  rozvíjet  komunikační

kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování

a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení

tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje

jazykový projev žáků.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;

− 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.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
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Odborné kompetence
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný

Jazyková, komunikační a slohová výchova 1
Dotace učebního bloku: 66

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci

•

řídí se zásadami správné výslovnosti•
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
orientuje se v soustavě jazyků•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z
tvarosloví

•

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový
útvar

•

vytvoří základní útvary administrativního stylu•
má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů•
má přehled o knihovnách a jejich službách•

Učivo
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Obecné výklady o jazyce:
- národní jazyk a jeho útvary
- jazyková kultura
- postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
- větný rozbor

Zvuková stránka jazyka:
- zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka (spisovná
výslovnost)
- zvuková podoba věty
- větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního
hlediska

Český pravopis
- hlavní principy českého pravopisu

Vybrané kapitoly z tvarosloví
- gramatické tvary - slova ohebná a neohebná, mluvnické
kategorie

Komunikační a slohová výchova
- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
- styl mluvených a psaných projevů
- funkční styly a slohové postupy (vypravování, dopis,
životopis, inzerát)
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

Práce s textem a získávání informací
- informační výchova, knihovny a jejich služby, noviny,
časopisy a jiná periodika, internet
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní),
orientace v textu
- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního), jejich třídění a hodnocení
- zpětná reprodukce textu

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný

Jazyková, komunikační a slohová výchova 2
Dotace učebního bloku: 66

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci

•

v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
řídí se zásadami správné výslovnosti•
pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého
jazyka

•

používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

•

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)

•

rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový
útvar

•

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu•
vytvoří základní útvary administrativního stylu•
rozumí obsahu textu i jeho částí•

Učivo
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
- tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní
zásoby
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání,
terminologie
- větný rozbor

Komunikační a slohová výchova
- funkční styly a slohové postupy (styl odborný, řečnický
a administrativní - popis a charakteristika, druhy řečnických
projevů)
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

Práce s textem a získávání informací
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní),
orientace v textu
- druhy a žánry textu
- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního), jejich třídění a hodnocení
- zpětná reprodukce textu

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Jazyková, komunikační a slohová výchova 3
Dotace učebního bloku: 32

Výsledky vzdělávání
Žák:

v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu•
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci

•

řídí se zásadami správné výslovnosti•
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z
tvarosloví

•

orientuje se ve výstavbě textu•
vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska•
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně•
umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi•
přednese krátký projev•
rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový
útvar

•

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních
útvarech odborného stylu, především popisného a
výkladového

•

má přehled o základních slohových postupech
uměleckého stylu

•

vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a
rozdíly mezi nimi

•

zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je
a přistupuje k  nim kriticky

•

používá klíčových slov při vyhledávání informačních
pramenů

•

samostatně zpracovává informace•
rozumí obsahu textu i jeho částí•
pořizuje z odborného textu výpisky•

Učivo
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
- větná skladba (věta jednoduchá, souvětí, větné členy,
druhy vět)

Komunikační a slohová výchova
- funkční styly a slohové postupy (styl umělecký, úvaha)
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

Práce s textem a získávání informací
- techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní),
orientace v textu
- získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného
a administrativního), jejich třídění a hodnocení
- zpětná reprodukce textu
- práce s různými příručkami pro školu i veřejnost

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.1.2  Anglický jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník
bez skupiny

2
bez skupiny

2
bez skupiny

2

Charakteristika předmětu
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti,

neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích

každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci

včetně  přístupu k informačním zdrojům,  rozšiřuje  jejich  znalosti  o světě.  Současně  přispívá  k formování

osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke

kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí

a komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního

rámce pro jazyky.

Rozsah produktivní  slovní  zásoby činí  přibližně 320 lexikálních jednotek za rok.  Z toho obecně odborná

a odborná terminologie  tvoří  nejméně 20 % slovní  zásoby za studium.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

−  komunikovat  v rámci  základních  témat,  vyměňovat  si  názory  a informace  týkající  se  známých  témat

všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové

prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;

− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj

poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;

− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně

internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných

vědomostí a dovedností;

− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu

cizího jazyka;

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve

vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.

Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně komunikativním

způsobu  výuky  včetně  využívání  didaktických  interkulturních  aspektů.  Je  žádoucí  používat  aktivizující

didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky

strategie učení odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu

žáků, rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat multimediální

výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů

v cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, rozvíjet kontakty mezi školami

v zahraničí. Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní

společnosti a podporovat vedení jazykového portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na

řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Vyučovací proces by měl směřovat

k motivaci žáků ke studiu jazyků.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace
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• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• dosáhnout jazykové způsobilosti  potřebné pro základní  komunikaci v cizojazyčném

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k

prohlubování svých jazykových dovedností

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat  s  osobním počítačem a  dalšími  prostředky informačních  a  komunikačních

technologií

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

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií
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• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

Učební blok 1
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje základní zvukové prostředky•

Učivo
Jazykové prostředky:
- osobní zájména
- sloveso být (časování, zápor, otázka, odpověď) - přítomný
čas prostý
- určitý a neurčitý člen

Témata/Konverzace:
- seznámení s fonetikou
- nácvik výslovnosti a přízvuk
- pozdravy, společenské fráze (představování)
- zeměpisná jména (státy/národnosti)
- práce a zaměstnání (názvy povolání)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební blok 2
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- časování sloves v přítomném čase
- základní číslovky do 20
- předložky místa

Témata/Konverzace:
- anglická abeceda
- telefonická konverzace
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (názvy zdravotnických zařízení
a oddělení)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Učební blok 3
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- množné číslo podstatných jmen
- přídavná jména (barvy)

Témata/Konverzace:
- bydlení (popis pokoje)
- názvy ročních období (měsíce, dny v týdnu)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (lidské tělo)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 Učební blok 4
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- přivlastňování
- tvoření otázky v přítomném čase prostém

Témata/Konverzace:
- rodina
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (běžné zdravotní problémy)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební blok 5
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu
jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

•

má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- ukazovací zájména
- číslovky 20 a výše

Témata/Konverzace:
- míry a váhy
- nakupování
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (běžné pracovní povinnosti
zdravotní sestry)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

Učební blok 6
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s
porozuměním monologických i dialogických projevů

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci
snadno předvídatelných situací

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- přítomný čas prostý (zápor, otázka)
- vyjadřování časových údajů

Témata/Konverzace:
- každodenní život (denní program)
- volný čas a zábava
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (pokyny užívané při lékařské
prohlídce)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební blok 7
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie
v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze
svého oboru

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- otázky s tázacími zájmeny
- podmětná a předmětná otázka

Témata/Konverzace:
- volný čas a zábava (tvoření otázek k tématu)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (zdravotnické nástroje)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební blok 8
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- frekvenční příslovce

Témata/Konverzace:
- stravování (vyjádření libosti/nelibosti)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (léčebné prostředky)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 28
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.1.2  Anglický jazyk

2. ročník

Učební blok 9
Dotace učebního bloku: 21

Výsledky vzdělávání
Žák:

vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného
jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- udávání množství

Témata/Konverzace
- nákupní seznam
- příprava večírku (stolování)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (nemocniční pokoj)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

Učební blok 10
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř.
s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček,
zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení,
jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a
odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání

•

vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům,
pohotově a vhodně řeší každodenní snadno
předvídatelnéřečové situace i jednoduché a typické
situace týkající se pracovní činnosti

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- vyjádření libosti a nelibosti
- přitakání
-vyjádření opačného názoru
- zanechání vzkazu
- telefonická konverzace
- předmětné tvary osobních zájmen

Témata/Konverzace:
- osobní záliby (hudba a film)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (lidské tělo - frazeologie)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Učební blok 11
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

reaguje komunikativně správně v běžných životních
situacích a v jednoduchých pracovních situacích v
rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků,
dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit
své stanovisko

•

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi
nebo zážitky ze svého prostředí

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- vyjádření návrhu a protinávrhu (užití podmiňovacího
způsobu)
- vyjádření lítosti a nadšení

Témata/Konverzace:
- vedení rozhovoru/domluvení schůzky
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie ( popis nehody a odvoz
pacienta)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Učební blok 12
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání
Žák:

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty
včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v
textu, v textu nalezne důležité informace hlavní i vedlejší
myšlenky

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

Učivo
Jazykové prostředky:
- minulý čas prostý

Témata/Konverzace:
- popis uskutečněné události
- životopis
- cestování (nakupování jízdenek a vstupenek, informování
se na služby)
- tradice a společenské zvyklosti v anglicky mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (osobní kvality zdravotnického
pracovníka)

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 31
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.1.3  Německý jazyk

6.1.3  Německý jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník
bez skupiny

2
bez skupiny

2
bez skupiny

2

Charakteristika předmětu

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• dosáhnout jazykové způsobilosti  potřebné pro základní  komunikaci v cizojazyčném

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k

prohlubování svých jazykových dovedností

• Personální a sociální kompetence

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a

chování v různých situacích
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Odborné kompetence
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• učit se používat nové aplikace

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

1. učební blok
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•

Učivo
Jazykové prostředky:
- člen, osobní zájmena v 1. pádě, časování sloves
v přítomném čase,
vykání, časování slovesa být v přít. čase, pořádek slov ve
větě oznamovací a tázací

Témata/Konverzace:
- seznámení s fonetikou
- nácvik výslovnosti a přízvuk
- pozdravy, společenské fráze (představování)
- tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích a v ČR

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

2. učební blok
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•

Učivo
Jazykové prostředky:
Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým
a neurčitým v jednotném čísle,
vynechávání členu u podstatných jmen, časování slovesa
mít v přítomném čase, zápor,
přídavné jméno v přísudku, číslovky základní

Témata/Konverzace:
osobní údaje - věk, povolání, bydliště
rodina, příbuzenstvo
tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích a v ČR - Vánoce

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

3. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu
jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

•

Učivo
Jazykové prostředky:
předložky se 3. pádem, 4. pádem,
skloňování osobních zájmen, pořadí předmětů v německé
větě,
nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací, skloňování
tázacích zájmen kdo a co

Témata/Konverzace:
nakupování, dárky, oslava, blahopřání, kapesné
- tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích a v ČR
- zdravotnická terminologie (pokyny užívané při lékařské
prohlídce)

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. učební blok
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu
jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

•

Učivo
Jazykové prostředky:
přivlastňovací zájmena, vyjadřování zájmena svůj,
časování sloves se změnou kmene v přít. čase, rozkazovací
způsob,
určování času

Témata/Konverzace:
jídlo a pití, stravovací návyky a zařízení, chování
v restauraci
- tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích a v ČR

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

5. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného
jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

•

Učivo
Jazykové prostředky:
slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle,
množné číslo podst. jmen,
předložky se 3. a 4. pádem, slovesa stát/postavit,
ležet/položit, vazba je/existuje

Témata/Konverzace:
typy bydlení, popis domu, bytu, pokoje, stěhování,
hlavní města německy mluvících zemí
zdravé bydlení, zdravotnická zařízení

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

6. učební blok
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného
jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

•

Učivo
Jazykové prostředky:
skloňování zájmena tento, každý, všechen,
způsobová slovesa, sloveso vědět, označení míry,
hmotnosti a množství po číslovkách
odpověď na zápornou otázku, záporná předpona

Témata/Konverzace:
jídlo a pití - nakupování a vaření, příprava hostiny, párty ap.,
recepty
- tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích - stravovací návyky
- zdravotnická terminologie - zdravotní problémy spojené se
stravováním,
zdravá výživa

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

7. učební blok
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného
jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

•

Učivo
Jazykové prostředky:
slovesa s ne/odlučitelnými předponami, zvratná slovesa
a jejich časování v přít. čase,
přít. čas sloves typu bavit se, pozvat, časové údaje,
skloňování přídavných jmen

Témata/Konverzace:
volný čas a zábava - hudba, cestování, sport,
každodenní život (denní program), inzerát
- tradice a společenské zvyklosti v německy mluvících
zemích
- zdravý životní styl, úrazy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného
jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním
projevu

•

má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
stupňování přídavných jmen v přísudků, příslovců,
zeměpisná jména,
souřadicí spojky, bezespojkové věty

Témata/Konverzace:
cestování, dovolená, počasí,
Spolková republika Německo - Berlín
zdravotnická terminologie - zdravotní problémy při dovolené,
cestování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, volitelný, bez skupiny

9. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty
včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v
textu, v textu nalezne důležité informace hlavní i vedlejší
myšlenky

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

reaguje komunikativně správně v běžných životních
situacích a v jednoduchých pracovních situacích v
rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků,
dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit
své stanovisko

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi
nebo zážitky ze svého prostředí

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
časování slovesa stát se v přít. čase, jednoduchý minulý
čas, podmiňovací způsob,
zájmena někdo, nikdo, zápor nic a nikdy

Témata/Konverzace:
vzdělání a povolání, životopis,
- Rakousko - Vídeň

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

10. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty
včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v
textu, v textu nalezne důležité informace hlavní i vedlejší
myšlenky

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

reaguje komunikativně správně v běžných životních
situacích a v jednoduchých pracovních situacích v
rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků,
dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit
své stanovisko

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi
nebo zážitky ze svého prostředí

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
minulý čas složený, vyjádření podmětu, vyjádření zájmena
sám

Témata/Konverzace:
volný čas a koníčky, různé způsoby trávení volného času
moderní koníčky

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

11. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty
včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v
textu, v textu nalezne důležité informace hlavní i vedlejší
myšlenky

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

reaguje komunikativně správně v běžných životních
situacích a v jednoduchých pracovních situacích v
rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků,
dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit
své stanovisko

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi
nebo zážitky ze svého prostředí

•

zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř.
s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček,
zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení,
jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a
odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie
v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze
svého oboru

•

používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci
snadno předvídatelných situací

•

vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům,
pohotově a vhodně řeší každodenní snadno
předvídatelnéřečové situace i jednoduché a typické
situace týkající se pracovní činnosti

•

má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
budoucí čas, slovosled ve vedlejší větě, minulý čas složený
- způsobová slovesa, vědět,
shoda podmětu a přísudku

Témata/Konverzace:
lidské tělo, zdraví a nemoci, návštěva u lékaře, první pomoc

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

12. učební blok
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozumí přiměřeným souvislým projevům a  krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně
spisovým jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů

•

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a
způsobu tvoření

•

čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty
včetně jednoduchých textů odborných, orientuje se v
textu, v textu nalezne důležité informace hlavní i vedlejší
myšlenky

•

vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text

•

reaguje komunikativně správně v běžných životních
situacích a v jednoduchých pracovních situacích v
rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků,
dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit
své stanovisko

•

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování
dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči

•

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi
nebo zážitky ze svého prostředí

•

zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z
vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř.
s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček,
zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení,
jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a
odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání

•

rozlišuje základní zvukové prostředky•
vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie
v rozsahu daných komunikačních situací a tematických
okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze
svého oboru

•

používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci
snadno předvídatelných situací

•

vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům,
pohotově a vhodně řeší každodenní snadno
předvídatelnéřečové situace i jednoduché a typické
situace týkající se pracovní činnosti

•

má faktické znalosti především o základních
geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v
porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka

•

zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní
specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v
České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při
řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

•

Učivo
Jazykové prostředky:
vazby sloves, podst. a příd. jmen,
zájmenná příslovce, vlastní jména, otázky zjišťovací

Témata/Konverzace:
cestování, popis města, cesty, služby
žádost o pracovní místo
- Švýcarsko

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.1.4  Cizí jazyk

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 2 2
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, povinný
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Charakteristika oblasti
Obecným cílem této vzdělávací oblasti  v odborném školství je připravit  žáky na aktivní občanský život v

demokratické společnosti. Výchova k demokratickému občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování

hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického

státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci

se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi,

při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých

problémů osobního, právního a sociálního charakteru;

− získávat a hodnotit  informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (obrazy, fotografie,  mapy...)  a

kombinovaných (filmy).

Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a

hodnot:

− jednat odpovědně a žít čestně;

− projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy

před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita...), jednat v souladu s

humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze

lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;

− přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;

− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako sebe sama – tedy

oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti;

− zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky;

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešet své finanční záležitosti, neničit majetek, ale

pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu.

Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu na praktický odpovědný a aktivní život.

Tento kurikulární rámec by měly vést  k lepšímu porozumění mnohotvárnosti  dnešního světa,  porozumění

nárokům, které na lidi život v současné době klade, a k získání potřebných klíčových kompetencí pro řešení

občanských i soukromých aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti

žáků jako důležitých dovedností, kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby.

6.2  Společenskovědní vzdělávání
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6.2.1  Občanská nauka

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Obecným cílem této  vzdělávací  oblasti  v odborném školství  je  připravit  žáky  na  aktivní  občanský  život

v demokratické  společnosti.  Výchova  k demokratickému  občanství  směřuje  především  k pozitivnímu

ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého

demokratického státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem

a prospěch. Žáci se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se

manipulovat.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi,

při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých

problémů osobního, právního a sociálního charakteru;

−  získávat  a hodnotit  informace  z různých  zdrojů  –  verbálních,  ikonických  (obrazy,  fotografie,  mapy...)

a kombinovaných  (filmy).

Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí

a hodnot:

− jednat odpovědně a žít čestně;

− projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy

před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita...), jednat v souladu

s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze

lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;

− přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;

− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako sebe sama – tedy

oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti;

− zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky;

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešet své finanční záležitosti, neničit majetek, ale

pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu.

Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu na praktický odpovědný a aktivní život.

Tento kurikulární  rámec by měly vést  k lepšímu porozumění mnohotvárnosti  dnešního světa,  porozumění

nárokům, které na lidi život v současné době klade, a k získání potřebných klíčových kompetencí pro řešení

občanských i soukromých aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti

žáků jako důležitých dovedností, kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
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• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

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

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  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 spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Česká republika, Evropa a svět
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy
popíše její polohu a vyjmenuje sousední státy

•

popíše státní symboly•
vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké
jí z toho plynou závazky

•

uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a
zemí velmi chudých (včetně lokalizace na mapě)

•

na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky
popíše, čemu se říká globalizace

•

uvede hlavní problémy dnešního světa (globální
problémy), lokalizuje na mapě ohniska napětí v soudobém
světě

•

popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z
členství v EU plynou našim občanům

•

na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých
metod používají teroristé a za jakým účelem

•

Učivo
- současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; ohniska
napětí v soudobém světě
- ČR a její sousedé
- České státní a národní symboly
- globalizace
- globální problémy
- ČR a evropská integrace
- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník

Dějiny 20. století
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1. ročník

Člověk jako občan
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v
českých zákonech – včetně práv dětí, popíše, kam se
obrátit, když jsou lidská práva ohrožena

•

vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v
médiích (mediální obsahy) přijímat kriticky

•

uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje
(sobectví, korupce, kriminalita, násilí, neodpovědnost, …)

•

uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný
demokratický stát a jaké má ke svému státu a jeho
ostatním lidem občan povinnosti

•

uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí,
proč se uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají
lidé zúčastnit; popíše, podle čeho se může občan
orientovat, když zvažuje nabídku politických stran

•

uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního
zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe;
vysvětlí, proč jsou extremistické názory a jednání
nebezpečné

•

uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti•
uvede základní zásady a principy, na nich je založena
demokracie

•

dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně
známém porušení principů nebo zásad demokracie

•

v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání
(tj. jednání, které je v souladu s občanskými ctnostmi), od
špatného-nedemokratického jednání

•

objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky,
co se rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy
důsledky

•

Učivo
- lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce práv,
práva dětí
- svobodný přístup k informacím; média (tisk, televize,
rozhlas, internet), funkce médií, kritický přístup k médiím,
média jako zdroj zábavy a poučení
- stát a jeho funkce, ústava a politickýsystém ČR, struktura
veřejné správy, obecní a krajská samospráva
- politika, politické strany, volby, právo volit
- politický radikalismus a extremismus, aktuální česká
extremistická scéna a její symbolika, mládež a extremismus
- občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro
demokracii a multikulturní soužití;
- základní hodnoty

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků:

Literární praktikum
3. ročník

Kulturně-literární výchova 2

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník

Dějiny 20. století
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a
notářství

•

uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má
trestní odpovědnost

•

dovede reklamovat koupené zboží nebo služby•
dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě
(např. o koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit,
jaké mu z ní vyplývají povinnosti a práva

•

vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi
manželi; dovede v této oblasti práva vyhledat informace a
pomoc při řešení konkrétního problému

•

dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se
svědkem nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva,
násilí, vydírání,…)

•

Učivo
- právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů,
právní vztahy
- soustava soudů v ČR; právnická povolání (notáři, advokáti,
soudcové)
- právo a mravní odpovědnost v běžném životě; vlastnictví;
smlouvy; odpovědnost za škodu
- manželé a partneři; děti v rodině, domácí násilí
- trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná
opatření, orgány činné v trestním řízení (policie, státní
zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
- kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech; kriminalita
páchaná mladistvými

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Kultura
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

porovná typické znaky kultur hlavních národností na
našem území

•

popíše vhodné společenské chování v dané situaci•

Učivo
- kultura národností na našem území
- společenská kultura – principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
- kultura bydlení, odívání
- estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů
používaných v běžném životě
- ochrana a využívání kulturních hodnot

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Literární praktikum
2. ročník

Kulturně-literární výchova 1
3. ročník

Kulturně-literární výchova 2

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 32

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací
z médií, jak jsou lidé v současné české společnosti
rozvrstveni z hlediska národnosti, náboženství a
sociálního postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k
určitému etniku (národu,…)

•

dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných
životních situacích; uvede příklady sousedské pomoci a
spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot

•

uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho
role v rodině, ve škole, na pracovišti

•

dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních
nákladů

•

na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout
napětí nebo konflikt mezi příslušníky většinové
společnosti a příslušníkem některé z menšin

•

vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců,
Židů, Romů, příslušníků odboje,…), jak si nacisté počínali
na okupovaných územích

•

uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické
společnosti

•

je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady
ovlivňování veřejnosti (např. v médiích, v reklamě,
jednotlivými politiky,…)

•

na základě pozorování života kolem sebe a informací z
médií uvede příklady porušování genderové rovnosti
(rovnosti mužů a žen)

•

Učivo
1. Mezilidské vztahy
- lidská společnost a společenské skupiny, současná česká
společnost, její vrstvy
- odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem
jako základ demokratického soužití v rodině i v širší
komunitě
- sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
- rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve
společnosti – klady vzájemného obohacování a problémy
multikulturního soužití; genocida v době druhé světové
války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů a politických odpůrců;
migrace v současném světě, migranti, azylanti

2. Rodina
- hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových
finančních situací, sociální zajištění občanů
- postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Etická výchova a křesťanství
3. ročník

Světová náboženství
Bioetika

Literární praktikum
2. ročník

Kulturně-literární výchova 1
3. ročník

Kulturně-literární výchova 2

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník

Dějiny 20. století
Etická výchova a křesťanství

3. ročník
Světová náboženství
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6.2.2  Dějepis

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 0 0

Charakteristika předmětu
Dějepis v odborném školství vytváří žákovo historické povědomí, systematizuje různorodé historické informace,

s nimiž se žák v životě setkává, a které hrají významnou úlohu pro rozvoj jeho postojů a myšlení.

Výuka směřuje k tomu, aby žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své současnosti. Snaží se

získat poznatky o kulturním vývoji. Zaměřují se na národní dějiny, uvědomují si národní a státní příslušnost

a závazky z nich plynoucí, zařazují regionální a národní dějiny do evropského a světového kontextu. Žáci chápou

integrační evropské procesy minulé a současné. Poznávají rozdíly mezi nedemokratickými a demokratickými

způsoby vlády.

Výuka má odstraňovat předsudky a žáky vychovávat v porozumění sobě samým i jiným lidem a přispívat

k dobrému soužití  ve společnosti,  státě a solidaritě s  lidmi na celém světě.

Učivo tvoří  výběr z obecných dějin,  soustředí  se na poznání  dějin českého státu v kontextu se světovými

dějinami.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

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

svého učení ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů  a  k  předcházení  osobním

konfliktům,  nepodléhat  předsudkům  a  stereotypům  v  přístupu  k  druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• dodržovat  zákony,  respektovat  práva  a  osobnost  druhých  lidí  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci
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• 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

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný

Dějiny do 19. století
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

poznává národní dějiny•
dovede odůvodnit nepřípustnost omezování lidských práv
a svobod

•

pozná kulturní a historické památky a chápe jejich
hodnotu

•

vnímá český stát jako součást evropského systému•
je schopen vyhledávat historické informace a pracovat s
nimi

•

Učivo
První osídlení našeho území
Velká Morava
Přemyslovci
Lucemburkové
Husitství
Jagellonci
Habsburkové
- Nástup na český trůn
- Stavovské povstání
- Třicetiletá válka
- Osvícenští panovníci
- revoluce 1848
- průmyslová revoluce
Vývoj před 1. světovou válkou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Literární praktikum
2. ročník

Kulturně-literární výchova 1

přesahy z učebních bloků:

Dějiny 20. století
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

poznává národní dějiny•
na základě dějin chápe současný vývoj společnosti•
dovede vysvětlit smysl demokracie•
dovede odůvodnit nepřípustnost omezování lidských práv
a svobod

•

pozná kulturní a historické památky a chápe jejich
hodnotu

•

vnímá český stát jako součást evropského systému•
je schopen vyhledávat historické informace a pracovat s
nimi

•

Učivo
1. světová válka
Vývoj mezi válkami
2.světová válka
Svět po roce 1945
Období od roku 1948 do roku 1989
Období od roku 1989 do současnosti

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka
1. ročník

Česká republika, Evropa a svět
Člověk jako občan

3. ročník
Člověk v lidském společenství

Etická výchova a křesťanství
Světová náboženství

Literární praktikum
Kulturně-literární výchova 2

přesahy z učebních bloků:
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1. ročník
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2. ročník

2. ročník
0 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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6.2.3  Etická výchova a křesťanství

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
V předmětu Křesťanství a křesťanská etika si žáci osvojují základní etické zásady, upevňují si hodnotový systém

a uvědomují si posvátnost a nedotknutelnost lidského života. Žáci se seznamují s poselstvím Bible, která se pro

ně  stává  možností  k rozvíjení  duchovních  hodnot.  Žáci  se  rovněž  učí  formulovat  své  názorty  a postoje

a respektovat názory a postoje ostatních. Výuka předmětu je vedena v ekumenickém duchu s cílem rozumět

jednotlivým náboženstvím a náboženským směrům a naučit se rozlišovat potencionální nebezpečí náboženských

extremistických směrů. Největší důraz je kladen na seznámení se s křesťanským náboženstvím, které zásadním

způsobem ovlivnilo historii a kulturní vývoj naší společnosti.

Výchovně vzdělávací cíle:

žák:

- má základní orientaci v biblické tradici

- rozumí specifickým znakům křesťanské nauky a praxe

- dovede utvářet  svůj  hodnotový systém a rozlišovat  soustavu názorů a postojů vycházejících z odlišných

světonázorů

- je schopen zprostředkovat druhým lidem kontakt s charitativními a církevními organizacemi

Klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

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

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
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• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Etická výchova
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

účinně využívá osvojené formy verbální i neverbální
komunikace

•

přijímá odpovědnost za vlastní rozhodnutí•
je schopen vyrovnat se s vlastními chybami•
cíleně pomáhá posilovat pozitivní stránky druhých•
produkuje neobvyklá a neočekávaná řešení, která mají
ráz originality

•

aktivně přispívá k obohacování společného dění ve
skupině

•

rozpoznává a usměrňuje své city•
je schopen pochopit jednání druhého a předvídá reakce
jeho chování

•

využívá repertoár asertivních způsobů reagování•
rozlišuje mezi pozitivními a negativními vzory•
vnímá morální rozměr své činnosti•
aplikuje prosociálnost na konkrétní problémy života•

Učivo
Výchova k prosociálnosti
- komunikace
- důstojnost člověka, sebeúcta
- pozitivní hodnocení druhých
- tvořivost a iniciativa
- vyjádření a komunikace citů
- empatie
- asertivita, uvolnění agresivity
- reálné a zobrazené vzory
- spolupráce, pomoc, darování se

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Biblistika
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

zná základní biblické reálie•
orientuje se v obsahu Bible, dovede vyhledat odkaz•
poznává historii a životní podmínky vyvoleného národa -
Izraele

•

dovede převyprávět biblické příběhy•
zná autory evangelií, dobu vzniku, adresáty•
poznává osobu Ježíše Krista, jeho učení, skutky•
umí uplatnit poselství evangelia ve svém životě•
poznává původ Desatera a jeho smysl•

Učivo
Biblické reálie (jazyky, dělení Bible, překlady)
Starý zákon
- významné postavy a vybrané příběhy
- Desatero
Nový zákon
- evangelia
- osobnost Ježíše Krista

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Křesťanská nauka
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

poznává osobu Ježíše Krista, jeho učení, skutky•
rozlišuje skutečné a falešné představy o Bohu•
poznává smysl a formu svátostí•
uvědomuje si důležitost modlitby ve svém životě•
je vtažen do prožívání liturgického roku•
poznává důležitost křesťanského slavení v církevním
společenství

•

poznává původ Desatera a jeho smysl•

Učivo
Bůh, boží vlastnosti, představy o Bohu
Modlitba
Svátosti
Křesťanské slavení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Světová náboženství
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí
obyvatelé ČR a Evropy

•

vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské
sekty, náboženská nesnášenlivost

•

Učivo
Židovství, islám, buddhismus
Sekty, náboženská hnutí

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská nauka
3. ročník

Člověk v lidském společenství

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník

Dějiny 20. století
Občanská nauka

3. ročník
Člověk v lidském společenství

Bioetika
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:

definuje základní problémy bioetiky•
uvědomuje si hodnotu a důstojnost lidského života od
početí do smrti

•

poznává význam rodiny a její nezastupitelné místo v
lidské společnosti

•

dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální
situaci

•

dokáže odlišit ekonomickou prospěšnost pro společnost
od snahy zbohatnout na druhých

•

poznává činnosti prospěšné pro občanskou společnost•

Učivo
Bioetika - problematika potratů, eutanázie, násilné ukončení
života, odpovědné rodičovství...
Rodina, ve které žiji
Pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně
potřebným občanům

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ekonomika
3. ročník

Člověk a hospodářství
Občanská nauka

Člověk v lidském společenství
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Charakteristika oblasti
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování

žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé

přírodě.

Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i

občanském životě,  klást  si  otázky o  okolním světě  a  vyhledávat  k  nim relevantní,  na  důkazech založené

odpovědi.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:

− využívat  přírodovědné poznatky a dovednosti  v  praktickém životě ve všech situacích,  které souvisejí  s

přírodovědnou oblastí;

− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;

− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;

− komunikovat,  vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat

získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;

− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení  člověka v přírodě a zdůvodnit  nezbytnost

udržitelného rozvoje;

− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;

− pozitivní postoj k přírodě;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

6.3  Přírodovědné vzdělávání
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6.3.1  Fyzika

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 1 0

Charakteristika předmětu
Výuka fyziky přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích

vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě.

Cílem fyzikálního  vzdělávání  je  především naučit  žáky  využívat  přírodovědných  poznatků  v profesním

i občanském životě,  klást  si  otázky  o okolním světě  a vyhledávat  k nim

relevantní, na důkazech založené odpovědi.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:

−  využívat  přírodovědné  poznatky  a dovednosti  v praktickém životě  ve  všech  situacích,  které  souvisejí

s přírodovědnou  oblastí;

− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;

− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;

− komunikovat,  vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat

získané informace v diskusi  k přírodovědné a odborné tematice.

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− motivaci využívat přírodovědné poznatky a dovednosti v občanském životě i odborné pracovní činnosti;

− pozitivní postoj k přírodě;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

zvažovat  návrhy druhých

• 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  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci

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

uplatňování hodnot demokracie

• 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 popsat a

využít pro dané řešení

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

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

prostoru

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Mechanika
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu

•

určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh
pohybu tyto síly vyvolají

•

určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa
působením stálé síly

•

vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování
mechanické energie

•

určí výslednici sil působících na těleso•
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh•

Učivo
- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
- mechanická práce a energie
- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
- tlakové síly a tlak v tekutinách

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vesmír
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje Slunce jako hvězdu•
popíše objekty ve sluneční soustavě•
zná příklady základních typů hvězd•

Učivo
- Slunce, planety a jejich pohyb, komety
- hvězdy a galaxie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vlnění a optika
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich
šíření

•

charakterizuje základní vlastnosti zvuku•
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu•
charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v
různých prostředích

•

řeší úlohy na odraz a lom světla•
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami•
vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad•
popíše význam různých druhů elektromagnetického
záření

•

Učivo
- mechanické kmitání a vlnění
- zvukové vlnění
- světlo a jeho šíření
- zrcadla a čočky, oko
- druhy elektromagnetického záření, rentgenové záření
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1. ročník

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Termika
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v
technické praxi

•

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby
její změny

•

popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů•
popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v
přírodě a v technické praxi

•

Učivo
- teplota, teplotní roztažnost látek
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
- tepelné motory
- struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Elektřina a magnetismus
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový
elektrický náboj

•

řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova
zákona

•

popíše princip a použití polovodičových součástek s
přechodem PN

•

určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s
proudem

•

popíše princip generování střídavých proudů a jejich
využití v energetice

•

Učivo
elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole,
kapacita vodiče
- elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu,
polovodiče
- magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu,
elektromagnetická indukce
- vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie
střídavým proudem

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Fyzika atomu
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska
energie elektronu

•

popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní
nukleony

•

vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany
před jaderným zářením

•

popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru•

Učivo
- model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření
- jaderná energie a její využití
- poučení za mimořádných událostí - radiační havárie
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2. ročník

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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6.3.2  Chemie

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 1 1

Charakteristika předmětu
Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích

vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě.

Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:

− využívat poznatků z oblasti chemie v praktickém životě

− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;

− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;

− komunikovat,  vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat

získané informace v diskusi  k přírodovědné a odborné tematice;

- správně používat odbornou terminologii a chemické názvosloví

− zhodnotit dopad různých činností člověka na životní prostředí

− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;

− pozitivní postoj k přírodě;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
0 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Obecná chemie
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých
látek

•

popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby•
zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků
a sloučenin

•

popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě prvků

•

popíše základní metody oddělování složek ze směsí a
jejich využití v praxi

•

vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného
složení

•

vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše
jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí

•

provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v
odborné praxi

•

vysvětlí vlastnosti anorganických látek•
tvoří chemické vzorce a názvy anorganických sloučenin•
charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí

•

Učivo
- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek, atom, molekula
- chemická vazba
- chemické prvky, sloučeniny
- chemická symbolika
- periodická soustava prvků
- směsi a roztoky
- látkové množství
- chemické reakce, chemické rovnice
- jednoduché výpočty v chemii

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Anorganická chemie
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků
a sloučenin

•

popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě prvků

•

vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše
jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí

•

vysvětlí vlastnosti anorganických látek•
tvoří chemické vzorce a názvy anorganických sloučenin•
charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí

•

Učivo
- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
- základy názvosloví anorganických sloučenin
- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě
a v odborné praxi
(prvky VII.A skupiny, H, voda, N, P, C, kovy + slitiny, koroze)
- poučení za mimořádných událostí - havárie s únikem
nebezpečných látek

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Základy biologie a ekologie
2. ročník

Ekologie
Člověk a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Základy biologie a ekologie
2. ročník

Ekologie
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2. ročník
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Organická chemie
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich
vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a
názvy

•

uvede významné zástupce jednoduchých organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v
běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí

•

Učivo
vlastnosti atomu uhlíku
- základ názvosloví organických sloučenin
- organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi
-alkany, alkeny, alkiny
-alkoholy
-karboxylové kyseliny

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Základy biologie a ekologie
2. ročník

Člověk a životní prostředí

přesahy z učebních bloků:

Biochemie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny•
charakterizuje nejdůležitější přírodní látky•
popíše vybrané biochemické děje•

Učivo
- chemické složení živých organismů
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové
kyseliny, biokatalyzátory
- biochemické děje

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.3.3  Základy biologie a ekologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 1 0

Charakteristika předmětu
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování

žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé

přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.

Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním

i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim

relevantní, na důkazech založené odpovědi.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:

− využívat  přírodovědných poznatků a dovedností  v praktickém životě ve všech situacích,  které souvisejí

s přírodovědnou oblastí;

− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;

− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;

− komunikovat,  vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat

získané informace v diskusi  k přírodovědné a odborné tematice;

− porozumět  základním ekologickým souvislostem a postavení  člověka v přírodě a zdůvodnit  nezbytnost

udržitelného rozvoje;

− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;

− pozitivní postoj k přírodě;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence
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Odborné kompetence
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

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

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a

chování v různých situacích

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• Matematické kompetence

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Základy biologie
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi•
vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav•
popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku
života

•

vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou
buňkou

•

charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede
rozdíly

•

uvede základní skupiny organismů a porovná je•
objasní význam genetiky•
uvede příklady bakteriálních, virových a jiných
onemocnění a možnosti prevence

•

Učivo
Buňka - stavba, funkce
Základní skupiny organismů -
- Viry
- Bakterie
- Prvoci
- Houby
- Vyšší rostliny
- Ploštěnci
- Hlísti
- Roztoči
- Hmyz
- Obratlovci

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Orgánové soustavy

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Ekologie
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

vysvětlí základní ekologické pojmy•
charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra,
pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí
(populace, společenstva, ekosystémy)

•

charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve
společenstvu

•

uvede příklad potravního řetězce•
popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska
látkového a energetického

•

charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem•

Učivo
- základní ekologické pojmy
- ekologické faktory prostředí (biotické + aboitické)
- potravní řetězce
- koloběh látek v přírodě a tok energie
- typy krajiny

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Chemie
2. ročník

Anorganická chemie

přesahy z učebních bloků:

Chemie
2. ročník

Anorganická chemie

Člověk a životní prostředí
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody•
hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky
životního prostředí

•

charakterizuje působení životního prostředí na člověka a
jeho zdraví

•

charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska
jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na
prostředí

•

popíše způsoby nakládání s odpady•
charakterizuje globální problémy na Zemi•
uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v
půdě a vyhledá informace o aktuální situaci

•

uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu•
uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a prostředí

•

vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a sociálních přístupů k
ochraně životního prostředí

•

zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu
přírody, krajiny a životního prostředí

•

na konkrétním příkladu z občanského života a odborné
praxe navrhne řešení vybraného environmentálního
problému

•

Učivo
- vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
- dopady činností člověka na životní prostředí
- přírodní zdroje energie a surovin
- odpady
- globální problémy
- ochrana přírody a krajiny
- nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
- zásady udržitelného rozvoje
- odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního
prostředí
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2. ročník

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Chemie
2. ročník

Anorganická chemie
3. ročník

Organická chemie
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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Charakteristika oblasti
Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů vzdělávání plní

kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.

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

matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,

budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− využívat matematické poznatky v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou;

− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného

úhlu, rychlosti, měny pod.);

− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k

realitě;

− zkoumat a řešit problémy;

− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace

kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a tabulek, správně se matematicky

vyjadřovat.

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;

− důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.

6.4  Matematické vzdělávání
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6.4.1  Matematika

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 1 0

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

matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,

budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− využívat matematické poznatky v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou;

− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného

úhlu, rychlosti, měny pod.);

− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem

k realitě;

− zkoumat a řešit problémy;

− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace

kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů,  diagramů a tabulek,  správně se matematicky

vyjadřovat.

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:

− pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;

− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;

− důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

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

svého učení ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

zvažovat  návrhy druhých

• 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  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci

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

uplatňování hodnot demokracie

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• 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 popsat a

využít pro dané řešení

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

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

prostoru

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný

Operace s reálnými čísly
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly•
používá různé zápisy racionálního čísla•
provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly•
zaokrouhlí desetinné číslo•
znázorní reálné číslo na číselné ose•
určí druhou mocninu a odmocninu čísla pomocí
kalkulátoru

•

používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s využitím
procentového počtu

•

provádí početní výkony s mocninami s celočíselným
mocnitelem

•

Učivo
- přirozená a celá čísla
- racionální čísla
- reálná čísla
- procento a procentová část
- mocniny a odmocniny

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výrazy a jejich úpravy
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání,
násobení) a lomenými výrazy

•

rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy pro druhou
mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin

•

Učivo
- mnohočleny
- lomené výrazy

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Řešení rovnic a nerovnic v množině R
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

řeší lineární rovnice o jedné neznámé•
řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy•

Učivo
- úpravy rovnic
- vyjádření neznámé ze vzorce
- slovní úlohy

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Funkce
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste nebo klesá•
aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, úpravách výrazů a
rovnic

•

Učivo
- základní pojmy: pojem funkce, definiční obor a obor
hodnot funkce, graf
- druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Výpočet povrchů a objemů těles
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin•
rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec,
pravidelný jehlan, rotační kužel) a určí jejich povrch a
objem

•

aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách•

Učivo
- základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru
- tělesa

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou
přímek, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběžek, úsečka a její délka, úhel a jeho velikost

•

sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a
lichoběžník z daných prvků a určí jejich obvod a obsah

•

rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení
zdůvodní užitím vět o shodnost a podobnosti trojúhelníků

•

určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou polohu přímky a
kružnice

•

řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku a věty Pythagorovy

•

Učivo
- základní pojmy
- trojúhelník
- mnohoúhelníky
- kružnice a kruh
- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Práce s daty
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data•
porovnává soubory dat•
interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a
tabulkách

•

určí četnost znaku a aritmetický průměr•

Učivo
- vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat
- porovnávání souborů dat
- práce s údaji vyjádřenými pomocí diagramů, tabulek
a grafů
- četnost znaku a aritmetický průměr

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný

Pomůcky

Aktivity, pomůcky, soutěže

kalkulačky, MFCH

tabulky, modely,

rýsovací potřeby

•
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Charakteristika oblasti
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému

projevu a podílí  se na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních

vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je

obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních

kompetencí žáků.

K dosažení  tohoto cíle  přispívá i  jazykové vzdělávání  v mateřském jazyce a  naopak estetické vzdělávání

prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Práce s uměleckým textem je na tomto stupni

vzdělávání zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží rovněž

k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky

navzájem.

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;

− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;

− správně formulovali a vyjadřovali své názory;

− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;

− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;

− získali přehled o kulturním dění;

− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

6.5  Estetické vzdělávání
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6.5.1  Literární praktikum

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 1 1

Charakteristika předmětu
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému

projevu a podílí  se na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter;  při  tvorbě školních

vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.

Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se

přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je

obranou proti snadné manipulaci a intoleranci.  Estetické vzdělávání se podílí  rovněž na rozvoji sociálních

kompetencí žáků.

K dosažení  tohoto cíle  přispívá  i jazykové vzdělávání  v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání

prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Práce s uměleckým textem je na tomto stupni

vzdělávání zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží rovněž

k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky

navzájem.

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;

− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;

− správně formulovali a vyjadřovali své názory;

− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;

− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;

− získali přehled o kulturním dění;

− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

 93
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.5.1  Literární praktikum

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• Personální a sociální kompetence

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Občan v demokratické společnosti

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
0 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Kulturně-literární výchova 1
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
uvede hlavní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře

•

samostatně vyhledává informace v této oblasti•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a
rozdíly mezi nimi

•

rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a
žánrů

•

text interpretuje a debatuje o něm•
orientuje se v nabídce kulturních institucí•
na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých
oblastí umění

•

Učivo
Umění a literatura
Hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
- ústní lidová slovesnost
- počátky našeho písemnictví
- středověká literatura u nás i ve světě
- husitská literatura
- renesance a humanismus ve světě i u nás
- baroko ve světě i u nás
- klasicismus a osvícenství
- národní obrození
- romantismus u nás i ve světě

Práce s literárním textem
- základy teorie literatury
- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní
a světové literatury
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
- tvořivé činnosti

Kultura
- kulturní instituce v ČR a v regionu
- lidové umění

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník

Dějiny do 19. století
Občanská nauka

2. ročník
Kultura

3. ročník
Člověk v lidském společenství
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Kulturně-literární výchova 2
Dotace učebního bloku: 32

Výsledky vzdělávání
Žák:

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl•
uvede hlavní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře

•

samostatně vyhledává informace v této oblasti•
vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a
rozdíly mezi nimi

•

rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a
žánrů

•

text interpretuje a debatuje o něm•
postihne sémantický význam textu•
dokáže poznat negativní vliv reklamy na životní styl
člověka

•

Učivo
Umění a literatura
Hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby
- realismus ve světě i u nás
- literární generace májovců, ruchovců a lumírovců
- česká a světová literatura na přelomu 19. a 20. století
- literatura 1. poloviny 20. století ve světě i u nás (odraz
světových válek v literatuře)
- literatura 2. poloviny 20. století ve světě i u nás

Práce s literárním textem
- základy teorie literatury
- literární druhy a žánry ve vybraných dílech národní
a světové literatury
- četba a interpretace literárního textu
- metody interpretace textu
- tvořivé činnosti

Kultura
- funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na
životní styl

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Občanská nauka
2. ročník

Kultura
Dějepis

1. ročník
Dějiny 20. století

Občanská nauka
Člověk jako občan

3. ročník
Člověk v lidském společenství
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Charakteristika oblasti
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a

aktivní 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 svého těla  v  jeho

biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové

aktivity,  pozitivní  emoce,  překonávání  negativních  emocí  a  stavů,  jednostranné  činnosti,  disharmonické

mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových

výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy

mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě

nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a

ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a

rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke

kvalitě  v  pohybovém učení,  jsou jim vytvářeny podmínky k  prožívání  pohybu a  sportovního výkonu,  ke

kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Jsou vychováváni k

dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;

− pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;

využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;

− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;

− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.);

− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;

− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;

− usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;

− pociťovat radost a uspokojení z provádění 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;

− dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Oblast  Vzdělávání  pro  zdraví  zahrnuje  jednak  učivo  potřebné  k  péči  o  zdraví  a  k  ochraně  člověka  za

mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola

rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o zdraví se může objevit v

občanské nauce, základech ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů,

případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (zařazeno např. plavání,

bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální podmínky,

zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by

měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat.

Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.

6.6  Vzdělávání pro zdraví
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6.6.1  Péče o zdraví

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 0 0

Charakteristika předmětu
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní

a aktivní 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  svého  těla  v jeho

biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové

aktivity,  pozitivní  emoce,  překonávání  negativních  emocí  a stavů,  jednostranné  činnosti,  disharmonické

mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových

výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy

mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě

nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu

a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;

− pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;

využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;

− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;

− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.);

− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;

− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;

− dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

• Personální a sociální kompetence
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a

chování v různých situacích

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů  a  k  předcházení  osobním

konfliktům,  nepodléhat  předsudkům  a  stereotypům  v  přístupu  k  druhým

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

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

uplatňování hodnot demokracie

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

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný

Životní prostředí a zdraví lidu
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí•
dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na
své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl
kompenzovat jejich nežádoucí důsledky

•

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl
jedince a na péči o své zdraví

•

popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně
zdraví a životů obyvatel

•

Učivo
- škodliviny:
- ve vodě
- v půdě
- v potravinách
- ve vzduchu
- civilizační choroby

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Životospráva a důsledky jejího nedodržení
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a
funkci lidského organismu jako celku

•

zdůvodní význam zdravého životního stylu•
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech

•

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl
jedince a na péči o své zdraví

•

Učivo
- zdravý životní styl
- poruchy příjmu potravy

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Řešení konfliktních situací
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský
organismus

•

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

Učivo
- stres a jeho prevence
- odpočinek a volný čas

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Patologické závislosti
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský
organismus

•

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně
chránit svoje zdraví

•

dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl
jedince a na péči o své zdraví

•

Učivo
- kouření
- alkohol
- psychotropní látky
- gambling

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Partnerské vztahy
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu

•

Učivo
- harmonická a dysharmonická rodina
- období zamilovanosti
- sexuální abstinence
- lidská sexualita
- plánované rodičovství
- ochrana nenarozeného dítěte

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mimořádné události
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:

dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení
konfliktních situací

•

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na ně
reagovat v situacích osobního  ohrožení a za
mimořádných událostí

•

prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným•

Učivo
- mimořádné události
- živelné pohromy
- varování
- evakuace
- první pomoc

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
0 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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6.6.2  Tělesná výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník

2 2 2

Charakteristika předmětu
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní

a aktivní 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  svého  těla  v jeho

biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové

aktivity,  pozitivní  emoce,  překonávání  negativních  emocí  a stavů,  jednostranné  činnosti,  disharmonické

mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových

výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy

mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě

nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu

a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit

a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke

kvalitě  v pohybovém učení,  jsou  jim vytvářeny  podmínky k prožívání  pohybu a sportovního  výkonu,  ke

kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Jsou vychováváni

k dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;

− pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;

využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;

− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;

− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.);

− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;

− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;

− usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;

− pociťovat radost a uspokojení z provádění 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;

− dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Oblast  Vzdělávání  pro  zdraví  zahrnuje  jednak  učivo  potřebné  k péči  o zdraví  a k  ochraně  člověka  za

mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola

rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o zdraví se může objevit

v občanské nauce, základech ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů,

případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.

Tělesná  výchova  bude  realizována  ve  vyučovacím  předmětu,  sportovních  kurzech,  dnech  (zařazeno

bruslení,lyžování,  hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností  a podmínek (materiální

podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná

výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků

kultivovat.

Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

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

svého učení ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

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

• 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

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí

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

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

zvažovat  návrhy druhých

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• 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

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti

 106
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.6.2  Tělesná výchova

1. ročník

1. ročník
2 týdně, povinný

Tělesná cvičení
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Tělesná cvičení

-pořadová
-všestranně rozvíjející
-kondiční
-koordinační
-kompenzační
-relaxační

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Sportovní gymnastika
- akrobacie (kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách a stoj na
rukou, rovnovážné prvky, skoky) – spojování 4 -5 prvků do
akrobatické řady
- hrazda ( náskok do vzporu a zákmihem seskok, výmyk,
vzpor jízdmo a sešin vzad, svis vznesmo, svis střemhlav),
spojování 2- 3 prvků do řady
- přeskoky ( roznožka ,skrčka)
- trampolína ( přímé skoky, kotoul letmo)
- kruhy ( houpání ve svisu a seskok ze záhupu,
překot vzad)

Rytmická a kondiční gymnastika
- rozvoj pohybových schopností
- využití náčiní ( švihadly, obruče, míče, tyče…)
- rozcvičení s hudbou
- aerobik, stepaerobik
- šplh
- kruhový trénink
- nácvik jednoduché pohybové skladby – krokové variace
v rytmu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Lyžování
Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Lyžování

- základy sjezdového lyžování
- základy běžeckého lyžování
- chování při pobytu v horském prostředí
- doplňkově- výcvik na snowboardu
- závody ve slalomu a sjezdu, běžeckém lyžování
- přednáška : výzbroj a výstroj, nebezpečí hor

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Testování tělesné zdatnosti
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na
týmovém herním výkonu družstva

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Testování tělesné zdatnosti

- význam a použití motorických testů
- testy flexibility
- testy svalových disbalancí
- testy tělesné zdatnosti
- testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Atletika
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Atletika
- vytrvalostní běh 800 m, ( v terénu 20 min,)
- sprint 60 m ( nízký start )
- skok daleký
- skok vysoký ( střižný, nácvik flopu)
- hod kriketovým míčkem, granátem
- vrh koulí – z místa, sunem
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1. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Pohybové hry
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na
týmovém herním výkonu družstva

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Pohybové hry
- vybíjená
- pálkovaná
- štafetové hry
- překážkové dráhy

Sportovní hry
- základní pohybové dovednosti ( volejbal, basketbal,
házená, florbal)
- zdokonalování driblingu, střelby na koš, přihrávek, odbití
vrchem,spodem, podání spodem
- hra s dodržováním základních pravidel
- turnaje malých družstev

Jiné
- skok z místa
- člunkový běh
- 4 x 10 m 
- úpolové hry
- hry v týmu
- sezónní sporty ( badminton, freesbee, bruslení)

Plavání ( doplňkově)
- dopomoc tonoucímu plavci
- záchrana tonoucího
- vytrvalostní plavání
- lovení předmětů – ponor – plavání pod vodou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravotní tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové
hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný

Atletika
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

•

dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních
a vybraných sportovních odvětvích

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

•

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo

Atletika
- vytrvalostní běh 800 m, ( v terénu 20 min,)
- sprint 60 m ( nízký start )
- skok daleký
- skok vysoký ( střižný, nácvik flopu)
- hod kriketovým míčkem, granátem
- vrh koulí – z místa, sunem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a
pohybu

•

dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

•

dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních
a vybraných sportovních odvětvích

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

•

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

Učivo
Sportovní gymnastika
- akrobacie (kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách a stoj na
rukou, rovnovážné prvky, skoky) – spojování 4 -5 prvků do
akrobatické řady
- hrazda ( náskok do vzporu a zákmihem seskok, výmyk,
vzpor jízdmo a sešin vzad, svis vznesmo, svis střemhlav),
spojování 2- 3 prvků do řady
- přeskoky ( roznožka ,skrčka)
- trampolína ( přímé skoky, kotoul letmo)
- kruhy ( houpání ve svisu a seskok ze záhupu,
překot vzad)

Rytmická a kondiční gymnastika
- rozvoj pohybových schopností
- využití náčiní ( švihadly, obruče, míče, tyče…)
- rozcvičení s hudbou
- aerobik, stepaerobik
- šplh
- kruhový trénink
- nácvik jednoduché pohybové skladby – krokové variace
v rytmu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Turistika a sporty v přírodě
Výsledky vzdělávání
Žák:

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a
pohybu

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na
týmovém herním výkonu družstva

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
využívá různých forem turistiky•
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Turistika a sporty v přírodě

- druhy turistiky-pěší, vodní, cyklo, horská
- orientace v terénu podle mapy i podle přírodních úkazů
- turistické značení
- bezpečnost

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Tělesná cvičení
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a
pohybu

•

dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

•

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

Učivo
Tělesná cvičení

-pořadová
-všestranně rozvíjející
-kondiční
-koordinační
-kompenzační
-relaxační

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Testování tělesné zdatnosti
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a
pohybu

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné
zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji

•

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•

Učivo
Testování tělesné zdatnosti

- význam a použití motorických testů
- testy flexibility
- testy svalových disbalancí
- testy tělesné zdatnosti
- testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Pohybové hry
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a
pohybu

•

dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

•

dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních
a vybraných sportovních odvětvích

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na
týmovém herním výkonu družstva

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

Učivo
Pohybové hry
- vybíjená
- pálkovaná
- štafetové hry
- překážkové dráhy

Sportovní hry
- základní pohybové dovednosti ( volejbal, basketbal,
házená, florbal)
- zdokonalování driblingu, střelby na koš, přihrávek, odbití
vrchem,spodem, podání spodem
- hra s dodržováním základních pravidel
- turnaje malých družstev

Jiné
- skok z místa
- člunkový běh
- 4 x 10 m 
- úpolové hry
- hry v týmu
- sezónní sporty ( badminton, freesbee, bruslení)

Plavání ( doplňkově)
- dopomoc tonoucímu plavci
- záchrana tonoucího
- vytrvalostní plavání
- lovení předmětů – ponor – plavání pod vodou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravotní tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

Učivo
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové
hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, povinný

Atletika
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

uplatňuje zásady sportovního tréninku•
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Atletika
- vytrvalostní běh 800 m, ( v terénu 20 min,)
- sprint 60 m ( nízký start )
- skok daleký
- skok vysoký ( střižný, nácvik flopu)
- hod kriketovým míčkem, granátem
- vrh koulí – z místa, sunem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Gymnastika
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

uplatňuje zásady sportovního tréninku•
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

•

dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat
je a hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové
vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)

•

využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Sportovní gymnastika
- akrobacie (kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách a stoj na
rukou, rovnovážné prvky, skoky) – spojování 4 -5 prvků do
akrobatické řady
- hrazda ( náskok do vzporu a zákmihem seskok, výmyk,
vzpor jízdmo a sešin vzad, svis vznesmo, svis střemhlav),
spojování 2- 3 prvků do řady
- přeskoky ( roznožka ,skrčka)
- trampolína ( přímé skoky, kotoul letmo)
- kruhy ( houpání ve svisu a seskok ze záhupu,
překot vzad)

Rytmická a kondiční gymnastika
- rozvoj pohybových schopností
- využití náčiní ( švihadly, obruče, míče, tyče…)
- rozcvičení s hudbou
- aerobik, stepaerobik
- šplh
- kruhový trénink
- nácvik jednoduché pohybové skladby – krokové variace
v rytmu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Pohybové hry
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží•
dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

uplatňuje zásady sportovního tréninku•
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

•

dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat
je a hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové
vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)

•

využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

•

ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na
týmovém herním výkonu družstva

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Pohybové hry
- vybíjená
- pálkovaná
- štafetové hry
- překážkové dráhy

Sportovní hry
- základní pohybové dovednosti ( volejbal, basketbal,
házená, florbal)
- zdokonalování driblingu, střelby na koš, přihrávek, odbití
vrchem,spodem, podání spodem
- hra s dodržováním základních pravidel
- turnaje malých družstev

Jiné
- skok z místa
- člunkový běh
- 4 x 10 m 
- úpolové hry
- hry v týmu
- sezónní sporty ( badminton, freesbee, bruslení)

Plavání ( doplňkově)
- dopomoc tonoucímu plavci
- záchrana tonoucího
- vytrvalostní plavání
- lovení předmětů – ponor – plavání pod vodou

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Tělesná cvičení
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

•

dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat
je a hodnotit

•

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách•
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové
vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)

•

využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

•

pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

Učivo
Tělesná cvičení

-pořadová
-všestranně rozvíjející
-kondiční
-koordinační
-kompenzační
-relaxační

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Testování tělesné zdatnosti
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající
příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a
ošetřovat

•

dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým
činnostem

•

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení
pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční
program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

•

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

•

využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

•

dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání•
pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo
výkonu

•

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy•
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
Testování tělesné zdatnosti

- význam a použití motorických testů
- testy flexibility
- testy svalových disbalancí
- testy tělesné zdatnosti
- testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Zdravotní tělesná výchova
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:

zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního
oslabení a dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví

•

je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit

•

Učivo
- speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové
hry, plavání, turistika a pobyt v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Charakteristika oblasti
Cílem  vzdělávání  v  informačních  a  komunikačních  technologiích  je  naučit  žáky  pracovat  s  prostředky

informačních  a  komunikačních  technologií  a  pracovat  s  informacemi.

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat

operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně

specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat

oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s

informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí

Internetu.  Podstatnou část  vzdělávání  v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s

výpočetní  technikou.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a

specifika oboru, v němž je žák připravován.

6.7  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
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6.7.1  Informační a komunikační technologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 1 1

Charakteristika předmětu
Cílem  vzdělávání  v informačních  a komunikačních  technologiích  je  naučit  žáky  pracovat  s prostředky

informačních  a komunikačních  technologií  a pracovat  s informacemi.

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat

operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně

specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat

oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat

s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií)  a komunikovat

pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce

s výpočetní technikou.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích

potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií

a specifika oboru, v němž je žák připravován.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

• zpracovávat  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
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• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• Personální a sociální kompetence

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a

chování v různých situacích

• 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

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci

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

uplatňování hodnot demokracie

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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 potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

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

využít pro dané řešení

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

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

prostoru

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• 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
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• 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  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Práce se složkami a soubory
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje
chyby, vyměňuje spotřební materiál)

•

Učivo
- data, soubor, složka, souborový manažer
- komprese dat

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Operační systém
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

nastavuje uživatelské prostředí operačního systému•
orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a
možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi

•

Učivo
- operační systém, jeho nastavení

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Práce s počítačem
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje
chyby, vyměňuje spotřební materiál)

•

orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a
možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi

•

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích
možností a pracuje s jejími prostředky

•

Učivo
- hardware, software, osobní počítač, principy fungování,
části, periferie
- základní a aplikační programové vybavení

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Nápověda, ochrana dat
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:

je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat
před zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména technických a
technologických) spojených s používáním výpočetní
techniky

•

využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a
aplikačním programovým vybavením i běžným hardware

•

aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením

•

Učivo
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat
před zničením
- ochrana autorských práv
- algoritmizace
- nápověda, manuál

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Lokální síť, elektronická komunikace
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

samostatně komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a následné otevření

•

využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování…)

•

ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace
a výměny dat

•

Učivo
- počítačová síť, server, pracovní stanice
- připojení k síti
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků
- e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger,
videokonference, telefonie, FTP...

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
1 týdně, povinný

Práce s aplikačním softwarem - textový procesor
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si
analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací

•

vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení
běžných konkrétních úkolů

•

vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové
dokumenty

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické
informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání
a využití

•

Učivo
- textový procesor

Průřezová témata

Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Internet
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
požadovaných informací a odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání

•

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání

•

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává

•

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních
zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému

•

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele

•

Učivo
- informace, práce s informacemi
- informační zdroje
- Internet

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 125
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.7.1  Informační a komunikační technologie

2. ročník

Prezentace
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje si
analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací

•

vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení
běžných konkrétních úkolů

•

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
požadovaných informací a odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání

•

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání

•

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické
informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání
a využití

•

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních
zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému

•

Učivo
- tvorba prezentací,
- program PowerPoint

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Práce s aplikačním softwarem - tabulkový procesor, databáze
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, matematické
operace, základní funkce, tvorba jednoduchého grafu,
příprava pro tisk, tisk)

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení•
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné
profesní oblasti

•

rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným
informacím (schémata, grafy apod.)

•

v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací
výpočetní techniky ovládá principy algoritmizace úloh a je
sestavuje algoritmy řešení konkrétních úloh (dekompozice
úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)

•

Učivo
- databáze
- tabulkový procesor

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Software pro práci s grafikou
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

zná hlavní typy grafických formátů, na základní úrovni
grafiku tvoří a upravuje

•

používá běžné základní a aplikační programové vybavení•
pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné
profesní oblasti

•

rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným
informacím (schémata, grafy apod.)

•

v oborech s vyššími nároky na využívání aplikací
výpočetní techniky ovládá principy algoritmizace úloh a je
sestavuje algoritmy řešení konkrétních úloh (dekompozice
úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)

•

Učivo
- software pro práci s grafikou
- sdílení a výměna dat, jejich import a export
- další aplikační programové vybavení

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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Charakteristika oblasti
Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti

ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování.

Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je

správně používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob

myšlení.

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o možnostech podnikání v

oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy

a pojištění, zorientují se v daňové soustavě.

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční

gramotnosti  pro střední vzdělávání.

6.8  Ekonomické vzdělávání
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6.8.1  Ekonomika

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 0 2

Charakteristika předmětu
Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti

ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování.

Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je

správně používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob

myšlení.

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o možnostech podnikání

v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat

mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě.

Vzdělávací  oblast  je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět  práce a se standardem finanční

gramotnosti  pro střední vzdělávání.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• Personální a sociální kompetence

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

• adaptovat  se  na  měnící  se  životní  a  pracovní  podmínky a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

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

zvažovat  návrhy druhých

• 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  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci

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

uplatňování hodnot demokracie

• 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

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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 potenciálními 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

• Matematické kompetence

• používat pojmy kvantifikujícího charakteru

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

• pracovat  s  informacemi  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

 130
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.8.1  Ekonomika

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbá  na  zabezpečování  parametrů  (standardů)  kvality  procesů,  výrobků nebo služeb,

zohledňuje  požadavky klienta  (zákazníka,  občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• zná  význam,  účel  a  užitečnost  vykonávané  práce,  její  finanční,  popř.  společenské

ohodnocení

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

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

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Informační a komunikační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
0 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
0 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
2 týdně, povinný

Základy tržní ekonomiky
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání
Žák:

správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy•
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku•
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí,
jak se cena liší podle zákazníků, místa a období

•

rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky•

Učivo
- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
- výroba, výrobní faktory, hospodářský proces
- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zaměstnanci
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a
povinnosti

•

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy
odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele

•

Učivo
- organizace práce na pracovišti
- druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost
zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Podnikání, podnikatel
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči
státu

•

orientuje se v právních formách podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky

•

vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet

•

posoudí vhodné formy podnikání pro obor•
na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči
státu

•

Učivo
- podnikání, právní formy
- podnikatelský záměr
- obchodní společnosti, typy

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Podnik
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje jednotlivé druhy majetku•
orientuje se v účetní evidenci majetku•
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů•
řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření•
řeší jednoduché kalkulace ceny•

Učivo
- struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek
- náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Peníze, mzdy, daně, pojistné
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:

orientuje se v platebním styku a smění peníze podle
kurzovního lístku

•

vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz•
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci
obyvatel a na příkladu ukáže jak se bránit jejím
nepříznivým důsledkům

•

vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN

•

řeší jednoduché výpočty mezd•
vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství•
orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam
daní pro stát

•

řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty
a daně z příjmu

•

orientuje se v produktech pojišťovacího trhu vybere
nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby

•

vypočte sociální a zdravotní pojištění•

Učivo
- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk v národní
i zahraniční měně
- inflace
- služby peněžních ústavů, úroková míra
- mzda časová a úkolová - jednoduché výpočty mezd
- státní rozpočet
- daňová soustava, pojišťovací soustava - výpočty
- sociální a zdravotní pojištění - výpočty

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Daňová evidenční povinnost
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

vyhotoví daňový doklad•
umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce daně z
přidané hodnoty

•

vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané
hodnoty

•

Učivo
- zásady a vedení daňové evidence
- daňová evidence
- ocenění majetku a závazků v daňové evidenci
- minimální základ daně
- daňová přiznání fyzických osob

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Člověk a hospodářství
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží•
dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat
případného zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat své
pracovní dovednosti a zkušenosti

•

popíše, co má obsahovat pracovní smlouva•
dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních
záležitostech

•

dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní
platbu, sledovat pohyb peněz na svém účtu

•

dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní
zařazení odpovídají pracovní smlouvě a jiným písemně
dohodnutým podmínkám

•

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní
pojištění

•

dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní
ústav (banka, pojišťovna) a na základě zjištěných
informací posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho
únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné

•

Učivo
- hledání zaměstnání, služby úřadů práce
- nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti,
rekvalifikace
- vznik, změna a ukončení pracovního poměru
- povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele
- peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk
- mzda časová a úkolová
- daně, daňové přiznání
- sociální a zdravotní pojištění
- služby peněžních ústavů
- pomoc státu sociálně potřebným občanům

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků:

Etická výchova a křesťanství
3. ročník

Bioetika

přesahy z učebních bloků:
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Charakteristika oblasti
Okruh poskytuje žákům znalosti ze somatologie, klinické propedeutiky a základů radiační ochrany.

Žáci se učí používat základní lékařskou terminologii a rozpoznávat základní příznaky nemocí i se seznamovat s

postupy používanými při vyšetřování pacientů.

Cílem okruhu je též poskytnout znalosti o účincích radiace a ochraně nemocných a zdravotnického personálu

před škodlivými účinky radiace na lidský organizmus.

Okruh poskytuje teoretické poznatky z oblasti péče o zdraví, prevence poškození zdraví a ošetřování pacientů.

Žáci  se  seznamují  se  zásadami  poskytování  individuální  ošetřovatelské  péče,  s  uplatňováním  principů

multikulturního ošetřovatelství a etických norem v oblasti ošetřovatelství. Hlavním cílem okruhu je poskytnout

žákům praktické dovednosti.

Okruh zahrnuje učivo z psychologie a komunikace. Učivo okruhu významně rozvíjí osobnosti žáků a formuje

vztah žáků k povolání ošetřovatele.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům praktické dovednosti při řešení konkrétních problémů a situací.

6.9  Odborné vzdělávání
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6.9.1  Somatologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník

4 2 0

Charakteristika předmětu

Předmět somatologie se zabývá stavbou a funkcí lidského organismu za fyziologických podmínek. Poskytuje

žákům základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie a fyziologie, histologie a biochemie. Učí základy

medicínského jazyka, prohlubuje znalosti žáků z biologie člověka a z dalších předmětů (výchova ke zdraví).

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

- uměl popsat stavbu lidského těla

- prezentoval topografickou anatomii lidského těla

- rozuměl významu a fyziologické funkci jednotlivých soustav a orgánů lidského těla

- osvojil si odborné názvosloví

- chápal význam předmětu pro studium ošetřovatelství

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

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

• Personální a sociální kompetence

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a

chování v různých situacích

• 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
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

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

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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1. ročník

1. ročník
4 týdně, povinný

Úvod, historie oboru, terminologie
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

používá odbornou terminologii•
objasní význam somatologie pro studium ošetřovatelství•

Učivo
Historie lékařství, osobnosti naše i světové
Základní odborné lékařské termíny

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Klinická propedeutika
1. ročník

Lékařská odvětví,
Interní lékařství

2. ročník
Chirurgie
Neurologie
Pediatrie

přesahy z učebních bloků:

Klinická propedeutika
1. ročník

Lékařská odvětví,

Orgánové soustavy
Dotace učebního bloku: 116

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše stavbu lidského těla•
vysvětlí fyziologické funkce jednotlivých orgánů lidského
těla a jednotlivých soustav

•

používá odbornou terminologii•
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a
orgánových soustav

•

vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého
životního stylu

•

Učivo
Tkáně
Pohybový systém (kosterní a svalová soustava)
Krev
Krevní oběh
Dýchací systém
Trávicí systém
Fyziologie výživy
Močový systém a vylučování
Kožní ústrojí
Termoregulace

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Klinická propedeutika
1. ročník

Lékařská odvětví,
Interní lékařství

2. ročník
Chirurgie

přesahy z učebních bloků:

Klinická propedeutika
1. ročník

Lékařská odvětví,
Základy biologie a ekologie

Základy biologie
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný

Orgánové soustavy
Dotace učebního bloku: 66

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše stavbu lidského těla•
vysvětlí fyziologické funkce jednotlivých orgánů lidského
těla a jednotlivých soustav

•

používá odbornou terminologii•
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a
orgánových soustav

•

Učivo
Řízení činnosti organismu
- látkové řízení, hormony
Nervové řízení organismu
- mozek, mícha
Smyslové orgány
Pohlavní systém

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků:

Klinická propedeutika
2. ročník

Chirurgie
Neurologie
Pediatrie

3. ročník
Gynekologie a porodnictví

přesahy z učebních bloků:

Klinická propedeutika
1. ročník

Lékařská odvětví,
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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6.9.2  Klinická propedeutika

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 2 1

Charakteristika předmětu
Okruh poskytuje žákům znalosti ze somatologie, klinické propedeutiky a základů radiační ochrany.

Žáci se učí používat základní lékařskou terminologii a rozpoznávat základní příznaky nemocí i se seznamovat

s postupy používanými při vyšetřování pacientů.

Cílem okruhu je též poskytnout znalosti o účincích radiace a ochraně nemocných a zdravotnického personálu

před škodlivými účinky radiace na lidský organizmus.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• 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
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů  a  k  předcházení  osobním

konfliktům,  nepodléhat  předsudkům  a  stereotypům  v  přístupu  k  druhým

• 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  (popř.  jejich  kulturní

specifika),  vystupovat  proti  nesnášenlivosti,  xenofobii  a  diskriminaci

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

uplatňování hodnot demokracie

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

• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním

podmínkám

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat

s informacemi

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Lékařská odvětví, symptomatologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje obecnou symptomatologii•
rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

popíše základní postupy při fyzikálním vyšetření pacienta•
měří vitální funkce při dodržování správných technik•
určuje hodnoty základních fyziologických funkcí•

Učivo
Zdraví a nemoc
Anamnéza
Subjektivní a objektivní příznaky
Základy fyzikálního vyšetření

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
Orgánové soustavy

2. ročník
Orgánové soustavy

přesahy z učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
Orgánové soustavy

Interní lékařství
Dotace učebního bloku: 23

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

popíše základní postupy při fyzikálním vyšetření pacienta•
měří vitální funkce při dodržování správných technik•
určuje hodnoty základních fyziologických funkcí•
stanoví postup, účel a přípravu pacienta u vybraných
přístrojových vyšetřovacích metod

•

Učivo
Úvod do vnitřního lékařství
Vybraná onemocnění,příznaky, vyšetřovací metody a léčba
- dýchacího ústrojí
- oběhového ústrojí
- trávicího ústrojí
- poruchy metabolismu
- infekčních nemocí

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
Orgánové soustavy
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný

Chirurgie
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

stanoví postup, účel a přípravu pacienta u vybraných
přístrojových vyšetřovacích metod

•

objasní účinky rentgenového záření•
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
používání radiologických, diagnostických a léčebných
metod

•

Učivo
Úvod do chirurgie
Poranění a první pomoc
Vyšetřovací metody
- rtg vyšetření
Předoperační a pooperační péče
Chirurgické choroby

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
Orgánové soustavy

2. ročník
Orgánové soustavy

Neurologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

stanoví postup, účel a přípravu pacienta u vybraných
přístrojových vyšetřovacích metod

•

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
používání radiologických, diagnostických a léčebných
metod

•

Učivo
Úvod do neurologie
Onemocnění mozku a nervové soustavy - příznaky,
vyšetřovací metody a léčba

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
2. ročník

Orgánové soustavy
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2. ročník

Pediatrie
Dotace učebního bloku: 23

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

stanoví postup, účel a přípravu pacienta u vybraných
přístrojových vyšetřovacích metod

•

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
používání radiologických, diagnostických a léčebných
metod

•

Učivo
Úvod do pediatrie
Vývoj zdravého dítěte
Nejčastější onemocnění dětského věku - příznaky,
vyšetřovací metody, léčba

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Somatologie
1. ročník

Úvod, historie oboru, terminologie
2. ročník

Orgánové soustavy
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3. ročník

3. ročník
1 týdně, povinný

Gynekologie a porodnictví
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:

rozlišuje subjektivní a objektivní příznaky onemocnění•
rozpoznává podle příznaků změny zdravotního stavu
nemocného a život ohrožující příznaky a stavy

•

stanoví postup, účel a přípravu pacienta u vybraných
přístrojových vyšetřovacích metod

•

objasní nutnost změny způsobu života ženy v období
těhotenství

•

uvědomuje si souvislosti mezi způsobem životosprávy a
vznikem vrozených vývojových vad

•

Učivo
Úvod do gynekologie
Nejčastější gynekologická onemocnění - příznaky,
vyšetřovací metody, léčba
Těhotenství a porod
Fyziologie a patologie novorozeneckého období

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Somatologie
2. ročník

Orgánové soustavy

Základy farmakologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše základní lékové skupiny, formy léků, postupy
aplikace léků a žádoucí a nežádoucí účinky léků

•

určí kontraindikace podání léku u vybraných lékových
skupin

•

Učivo
Úvod do farmakologie
Obecná farmakologie
Speciální farmakologie

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.9.3  Ošetřovatelská péče

1. ročník 2. ročník 3. ročník

6 6 3

Charakteristika předmětu
Okruh poskytuje teoretické poznatky z oblasti péče o zdraví, prevence poškození zdraví a ošetřování pacientů.

Žáci  se  seznamují  se  zásadami  poskytování  individuální  ošetřovatelské  péče,  s uplatňováním  principů

multikulturního  ošetřovatelství  a etických  norem  v oblasti  ošetřovatelství.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• 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
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• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  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 spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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 potenciálními 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

• Matematické kompetence
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbá  na  zabezpečování  parametrů  (standardů)  kvality  procesů,  výrobků nebo služeb,

zohledňuje  požadavky klienta  (zákazníka,  občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• zná  význam,  účel  a  užitečnost  vykonávané  práce,  její  finanční,  popř.  společenské

ohodnocení

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

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

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

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

využít pro dané řešení

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• 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  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Člověk a svět práce
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1. ročník

1. ročník
6 týdně, povinný

Úvod do předmětu
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání
Žák:

popíše vývoj a základní rysy oboru ošetřovatelství•
objasní organizaci práce ošetřovatelského týmu a své
postavení v něm

•

definuje etické zásady kodexu zdravotnických pracovníků
a práva pacientů a principy multikulturního ošetřovatelství

•

určí postupy získávání informací o pacientovi a jeho
potřebách

•

charakterizuje základní a specializovanou ošetřovatelskou
péči

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- význam zdravotnického povolání
- etický kodex a zdravotnická etika
- vývoj ošetřovatelské péče
- kategorie zdravotnických pracovníků
- potřeby nemocných
- práva nemocných
- základy multikulturního ošetřovatelství

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zdravotnická zařízení
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní organizaci práce ošetřovatelského týmu a své
postavení v něm

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- ošetřovací jednotka
- provoz a organizace práce na ošetřovací jednotce
- péče o prostředí, udržování čistoty a pořádku na
ošetřovací jednotce

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Péče o pomůcky
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní význam dodržování zásad hygieny, asepse a
antisepse

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•
ovládá komunikaci s pacienty při daných výkonech•

Učivo
- péče o pomůcky z různých materiálů
- inventář a spotřební materiál
- dezinfekce
- sterilizace
- pomůcky k jednomu použití
- nozokomiální nákazy

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Zdravotnická dokumentace
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

určí postupy získávání informací o pacientovi a jeho
potřebách

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•
ovládá komunikaci s pacienty při daných výkonech•

Učivo
- druhy zdravotnické dokumentace
- záznamy do zdravotnické dokumentace

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Lůžko a nemocný na lůžku
Dotace učebního bloku: 47

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní význam dodržování zásad hygieny, asepse a
antisepse

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•
ovládá komunikaci s pacienty při daných výkonech•

Učivo
- typy lůžek
- základní vybavení lůžka
- pomůcky doplňující lůžko
- úprava lůžka bez nemocného a s nemocnýcm
- komunikace s nemocným při práci
- polohy nemocného na lůžku

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hygienická péče o nemocné
Dotace učebního bloku: 46

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní význam dodržování zásad hygieny, asepse a
antisepse

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•
ovládá komunikaci s pacienty při daných výkonech•
objasní význam dodržování zásad hygieny, antisepse a
asepse

•

Učivo
- osobní a ložní prádlo
- hygiena nemocného
- hygiena při vyprazdňování
- péče o kůži - opruzeniny, proleženiny
- komunikativní dovednosti při poskytování hygienické péče

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Výživa nemocných
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•
ovládá komunikaci s pacienty při daných výkonech•

Učivo
- dietní systém
- zásady zdravé výživy
- podávání jídla dle pohybového režimu a stupně sebepéče
- krmení nemocných

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník
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2. ročník

2. ročník
6 týdně, povinný

Obvazový materiál, obvazová technika
Dotace učebního bloku: 35

Výsledky vzdělávání
Žák:

určí jednotlivé druhy materiálu•
zvládá jednoduchou obvazovou techniku•
definuje zásady obvazování•
ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- druhy materiálu
- šátkové obvazy
- jednoduché mulové obvazy
- elastická bandáž dolních končetin
- zásady obvazování

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sledování fyziologických funkcí
Dotace učebního bloku: 45

Výsledky vzdělávání
Žák:

určí rozdíl mezi subjektivními a objektivními příznaky•
prakticky zvládá měření jednotlivých fyziologických funkcí•
ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- subjektivní a objektivní příznaky
- měření výšky a hmotnosti nemocných
- měření tělesné teploty, tlaku, dechu, pulsu

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vizita
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní význam asistence u vizity•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- druhy vizit
- příprava na vizitu
- asistence u vizity

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Péče o vyprazdňování nemocných
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:

zvládá sledování vyprazdňování tlustého střeva a
močového měchýře

•

ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- sledování vyprazdňování močového měchýře
- sledování vyprazdňování tlustého střeva
- klyzma
- podkládání podložních míst a používání močových lahví
- péče o inkontinentního nemocného

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Doprovod nemocných na vyšetření
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
dodržuje zásady bezpečnosti při doprovodu nemocných
na vyšetření a ošetření

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- bezpečnostní, hygienické a etické zásady
- základy radiační ochrany
- příjem, překlad a propuštění nemocného
- adaptace nemocného na hospitalizaci

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Péče o seniory a chronicky nemocné
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání
Žák:

ovládá péči o seniory•
dokáže pečovat o nemocného v terminálním stadiu včetně
úpravy těla zemřelého

•

určí význam prevence imobilizačního syndromu•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- fyziologická charakteristika stáří
- zařízení zdravotní a sociální péče pro seniory, chronicky
nemocné
- péče o nemocné v terminálním stadiu
- péče o tělo zemřelého

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Asistence při ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech
Dotace učebního bloku: 23

Výsledky vzdělávání
Žák:

ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
objasní význam asistence u ošetřovatelských,
diagnostických a léčebných výkonů

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- asistence při převazech ran
- odběr biologického materiálu
- péče o katetry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

Imobilizační syndrom
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

ovládá práci s pomůckami k danému výkonu•
určí význam prevence imobilizačního syndromu•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- psychická a fyzická aktivizace nemocných

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
3 týdně, povinný

První pomoc
Dotace učebního bloku: 60

Výsledky vzdělávání
Žák:

teoreticky i prakticky zvládá základy první pomoci•
zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- význam první pomoci
- zásady při poskytování první pomoci
- poohování a transport raněných
- neodkladná rasuscitace
- první pomoc:
- v bezvědomí a šoku
- při krvácení
- při poranění hlavy
- při poranění páteře a míchy
- při poranění mostí a kloubů
- popáleninách a poleptání
- při poranění hrudníku, břicha a pánve
- při akutních stavech v gynekologii
- pomoc při mimořádných událostech
- poučení za mimořádných událostí - první pomoc při
mimořádných situacích

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ošetřovatelská péče na interním oddělení
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje základní a specializovanou ošetřovatelskou
péči na interním oddělení

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- charakteristika ošetřovatelské péče na daném oddělení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ošetřovatelská péče na dětském oddělení
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje základní a specializovanou ošetřovatelskou
péči na dětském oddělení

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- charakteristika ošetřovatelské péče na daném oddělení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Ošetřovatelská péče na chirurgickém oddělení
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje základní a specializovanou ošetřovatelskou
péči na chirurgickém oddělení

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- charakteristika ošetřovatelské péče na daném oddělení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Ošetřovatelská péče na gynekologicko-porodnickém oddělení
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

charakterizuje základní a specializovanou ošetřovatelskou
péči gynekologicko-porodnickém oddělení

•

zvládá teoreticky i prakticky učivo daného bloku•

Učivo
- charakteristika ošetřovatelské péče na daném oddělení

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.9.4  Všeobecná ošetřovatelská péče

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 6 14

Charakteristika předmětu
Okruh poskytuje teoretické poznatky z oblasti péče o zdraví, prevence poškození zdraví a ošetřování pacientů.

Žáci  se  seznamují  se  zásadami  poskytování  individuální  ošetřovatelské  péče,  s uplatňováním  principů

multikulturního  ošetřovatelství  a etických  norem  v oblasti  ošetřovatelství.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům praktické dovednosti,  na základě již osvojených teoretických

znalostí,  nezbytných při  ošetřování v reálném prostředí ve zdravotnickém a sociálním zařízení.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• dosáhnout jazykové způsobilosti  potřebné pro základní  komunikaci v cizojazyčném

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
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• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k

prohlubování svých jazykových dovedností

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  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 spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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
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Odborné kompetence
• Podílet  se  pod  odborným  dohledem  všeobecné  sestry,  porodní  asistentky  nebo

radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované

ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením

všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v

souladu  s  diagnózou  stanovenou  lékařem,  na  poskytování  vysoce  specializované

ošetřovatelské  péče

• provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka

• pomáhá při podávání stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým

pacientům a popřípadě je krmí

• poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci

zdravotnického týmu

• pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu

• měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost

• doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření

• podílí se na zajištění herních aktivit dětí

• zajišťuje aplikaci tepla a chladu

• provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z mobility

• provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta

• podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla,

na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby

• pečuje o úpravu prostředí pacientů

• provádí úpravu těla zemřelého

• vhodně komunikovat s potenciálními 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

• Matematické kompetence

• správně používat a převádět běžné jednotky

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

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

využít pro dané řešení

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

• 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  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
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• Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod

přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta

• asistuje zejména při převazech, podávání léčivých přípravků včetně aplikací injekcí a

infúzí, odběru biologického materiálu, zavádění močového katétru a výplachu močového

měchýře a sondování a péče o katétry

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• dbá  na  zabezpečování  parametrů  (standardů)  kvality  procesů,  výrobků nebo služeb,

zohledňuje  požadavky klienta  (zákazníka,  občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• zná  význam,  účel  a  užitečnost  vykonávané  práce,  její  finanční,  popř.  společenské

ohodnocení

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

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

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky

• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce
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1. ročník

1. ročník
0 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
6 týdně, povinný

Management v ošetřovatelské péči
Dotace učebního bloku: 49

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

Učivo
- specifika vybavení a pracovních postupů na ošetřovací
jednotce
- oraganizace práce zdravotnického týmu
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- léčebný a organizační řád, práva nemocných

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Péče o prostředí
Dotace učebního bloku: 49

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- úklid a dezinfekce na ošetřovací jednotce
- péče o pomůcky
- péče o prostředí nemocného
- prevence nozokomiálních nákaz

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hygienická péče
Dotace učebního bloku: 50

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

poskytuje základní ošetřovatelskou péči v jednotlivých
klinických oborech

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- úprava lůžka bez nemocného a s nemocnýcm
- manipulace s prádlem
- péče o osobní hygienu nemocného
- prevence opruzenin a dekubitů
- polohování nemocných
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2. ročník

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Péče o výživu nemocných
Dotace učebního bloku: 50

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

Učivo
- podávání stravy dle pohybového režimu
- dodržování hygienických zásad při podávání stravy
- hydratace nemocného

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

3. ročník
14 týdně, povinný

Péče o vyprazdňování nemocných
Dotace učebního bloku: 89

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

určí základní příznaky u vybraných onemocnění•
objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

navrhne vhodné aktivizační metody nemocným s ohledem
na jejich věk a zdravotní stav

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- sledování odchodu stolice a moče
- očistné klyzma
- péče o inkontinentní nemocné

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sledování fyziologických funkcí
Dotace učebního bloku: 89

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

určí základní příznaky u vybraných onemocnění•
objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

Učivo
- měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti, pulsu, dechu
a tlaku krve
- záznam naměřených hodnot

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Doprovod nemocných na vyšetření a ošetření
Dotace učebního bloku: 90

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

určí základní příznaky u vybraných onemocnění•
objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

poskytuje základní ošetřovatelskou péči v jednotlivých
klinických oborech

•

navrhne vhodné aktivizační metody nemocným s ohledem
na jejich věk a zdravotní stav

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- základy radiační ochrany
- bezpečnostní, hygienické a etické zásady doprovodu
soběstačných a nesoběstačných nemocných
- příjem, překlad a propuštění nemocného

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Základní ošetřovatelská péče o nemocné v terminálním stadiu, ošetření těla zemřelého
Dotace učebního bloku: 90

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

určí základní příznaky u vybraných onemocnění•
objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

poskytuje základní ošetřovatelskou péči v jednotlivých
klinických oborech

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- příznaky umírání
- péče o umírajícího
- péče o zemřelého

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech
Dotace učebního bloku: 90

Výsledky vzdělávání
Žák:

aplikuje teoretické odborné znalosti v dovednostech
poskytování základní ošetřovatelské péče

•

dodržuje ošetřovatelské standardy a zásady hygieny,
antisepse a asepse při poskytování základní
ošetřovatelské péče

•

pracuje v souladu s dodržováním zásad týmové práce,
práv nemocných a zdravotnické etiky

•

určí základní příznaky u vybraných onemocnění•
objasní základní diagnosticko-terapeutické postupy u
vybraných chorob

•

poskytuje základní ošetřovatelskou péči v jednotlivých
klinických oborech

•

navrhne vhodné aktivizační metody nemocným s ohledem
na jejich věk a zdravotní stav

•

dodržuje zásady správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými
prostředky

•

Učivo
- jednoduché převazy a asistence u převazů
- péče o katetry

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.9.5  Základy psychologie

1. ročník 2. ročník 3. ročník

0 2 2

Charakteristika předmětu
Okruh zahrnuje učivo ze základů obecné, vývojové, sociální a zdravotní psychologie a komunikace. Učivo

okruhu významně rozvíjí osobnosti žáků a formuje vztah žáků k povolání ošetřovatele.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům praktické dovednosti při řešení konkrétních problémů a situací.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

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 ze strany jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• 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  běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• 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
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• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• 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  (popř.  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 spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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 potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a

své profesní cíle

• Matematické kompetence

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

využít pro dané řešení

• 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

• 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  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• zná  význam,  účel  a  užitečnost  vykonávané  práce,  její  finanční,  popř.  společenské

ohodnocení

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Člověk a svět práce

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
0 týdně, povinný
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2. ročník

2. ročník
2 týdně, povinný

Úvod do psychologie
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:

respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

Učivo
- úvod do předmětu (předmět, význam a úkoly psychologie)
- odborná terminologie
- užití psychologie v praxi

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Obecná psychologie
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:

respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

užívá techniky sebepoznání, sebevýchovy a učení k
rozvoji vlastní osobnosti

•

respektuje jednotlivce a jeho potřeby a je schopen mu
porozumět

•

dodržuje obecná pravidla komunikace•
vyjadřuje adekvátním způsobem své názory, zdůvodní je
a vhodnou formou obhájí

•

je připraven pracovat v týmu a odolávat zátěži•

Učivo
- osbnost
- psychické stavy a procesy osobnosti

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Vývojová psychologie
Dotace učebního bloku: 35

Výsledky vzdělávání
Žák:

objasní obecné zákonitosti psychického vývoje člověka•
respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

respektuje jednotlivce a jeho potřeby a je schopen mu
porozumět

•

vyjadřuje adekvátním způsobem své názory, zdůvodní je
a vhodnou formou obhájí

•

Učivo
- úvod do předmětu vývojové psychologie
- charakteristika jednotlivých vývojových období

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

 176
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
SMILE verze 2.3.5



Učební osnovy53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel
Verze: 1., Datum: 17.10.2008, Platnost: 1. 9. 2009 6.9.5  Základy psychologie

3. ročník

3. ročník
2 týdně, povinný

Sociální psychologie
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:

respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

užívá techniky sebepoznání, sebevýchovy a učení k
rozvoji vlastní osobnosti

•

respektuje jednotlivce a jeho potřeby a je schopen mu
porozumět

•

dodržuje obecná pravidla komunikace•
popíše sociální skupiny•
vyjadřuje adekvátním způsobem své názory, zdůvodní je
a vhodnou formou obhájí

•

Učivo
- úvod do předmětu sociální psychologie
- komunikace v práci ošetřovatele
- sociální skupiny a sociální vztahy

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Patopsychologie
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:

respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

respektuje jednotlivce a jeho potřeby a je schopen mu
porozumět

•

navrhuje řešení náročných situací a konfliktů•
vyjadřuje adekvátním způsobem své názory, zdůvodní je
a vhodnou formou obhájí

•

je připraven pracovat v týmu a odolávat zátěži•

Učivo
- úvod do studia patopsychologie
- psychické poruchy
- specifické školské poruchy
- závislosti

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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3. ročník

Zdravotnická psychologie
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:

respektuje jednotlivce jako jedinečnou lidskou bytost a
zachovává úctu k jeho individuálnímu hodnotovému
systému a životnímu stylu

•

aplikuje poznatky při obhajování významu profese•
respektuje jednotlivce a jeho potřeby a je schopen mu
porozumět

•

uplatňuje adekvátně principy multikulturního
ošetřovatelství

•

vyjadřuje adekvátním způsobem své názory, zdůvodní je
a vhodnou formou obhájí

•

Učivo
- úvod do studia zdravotnické psychologie
- psychologická problematika nemocného
- bolest, strach a úzkost v nemoci
- zdravotník a nemocný
- psychologické problémy nemocných podle druhu nemoci

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6.9.6  Sociální aktivizace klientů

1. ročník 2. ročník 3. ročník

3 0 0

Charakteristika předmětu
Okruh zahrnuje metodiku konkrétních postupů pracovní a výtvarné terapie, organizaci herní činnosti a prostředky

sociální aktivizace nemocných. Učivo okruhu významně rozvíjí osobnosti žáků a formuje vztah žáků k povolání

ošetřovatele.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům praktické dovednosti při řešení konkrétních problémů a situací.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• s  porozuměním poslouchat  mluvené  projevy (např.  výklad,  přednášku,  proslov  aj.),

pořizovat  si  poznámky

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

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

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii

a  základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

• 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

• adaptovat  se  na  měnící  se  životní  a  pracovní  podmínky a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní
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Odborné kompetence
• Podílet  se  pod  odborným  dohledem  všeobecné  sestry,  porodní  asistentky  nebo

radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované

ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením

všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v

souladu  s  diagnózou  stanovenou  lékařem,  na  poskytování  vysoce  specializované

ošetřovatelské  péče

• podílí se na zajištění herních aktivit dětí

• pečuje o úpravu prostředí pacientů

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a požární prevence

• má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně

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

apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit

odstranění závad a možných rizik

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

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

• přijímat a plnit odpovědně 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

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

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

zájmu

• 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

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

pozitivní vztah

• Matematické kompetence

• číst  různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
3 týdně, povinný

Úvod do předmětu
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

uplatnit prostředky sociální aktivizace nemocných•
zohledňovat při uvedených činnostech osobnost a práva
nemocného

•

Učivo
- zaměstnání nemocných v sociálních a zdravotnických
zařízeních
- zásady hygieny a bezpečnosti práce

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Práce s materiálem
Dotace učebního bloku: 40

Výsledky vzdělávání
Žák:

osvojení postupů pracovní a výtvarné terapie•
uplatnit prostředky sociální aktivizace nemocných•
připravení vhodného a přitažlivého programu s ohledem
na věk a zdravotní stav

•

organizovat přiměřeně náročné herní činnosti•
zohledňovat při uvedených činnostech osobnost a práva
nemocného

•

Učivo
- pracovní pomůcky při práci:
- s papírem (vystřihovánky, skládanky)
- s přírodninami materiály (aranžování květin, kameny)
- s  těstem a  moduritem (modelování)
- s provázky (drhání)
- s vlnou a přízí (pletení, háčkování)

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Hračka
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání
Žák:

osvojení postupů pracovní a výtvarné terapie•
uplatnit prostředky sociální aktivizace nemocných•
připravení vhodného a přitažlivého programu s ohledem
na věk a zdravotní stav

•

organizovat přiměřeně náročné herní činnosti•
zohledňovat při uvedených činnostech osobnost a práva
nemocného

•

Učivo
- zhotovování jednoduchých hraček (maňásek)
- práce s maňáskem

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Metodika kulturně společenské činnosti nemocného
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání
Žák:

osvojení postupů pracovní a výtvarné terapie•
uplatnit prostředky sociální aktivizace nemocných•
připravení vhodného a přitažlivého programu s ohledem
na věk a zdravotní stav

•

organizovat přiměřeně náročné herní činnosti•
zohledňovat při uvedených činnostech osobnost a práva
nemocného

•

Učivo
- literární aktivita:
- výrazná četba
- vyprávění
- dramatizace
- poslech hudby
- společenské hry
- relaxace

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
0 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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6.9.7  Zdravotnické a sociální služby

1. ročník 2. ročník 3. ročník

1 0 0

Charakteristika předmětu
Okruh zahrnuje učivo, týkající se poskytování zdravotní péče a sociálních služeb, orientace v systému zdravotní

péče, znalostí práv a povinností pacientů, uplatnění na trhu práce. Učivo okruhu významně rozvíjí osobnosti žáků

a formuje vztah žáků k povolání ošetřovatele.

Hlavním cílem okruhu je poskytnout žákům praktické dovednosti při řešení konkrétních problémů a situací.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně

vyhledávat a zpracovávat informace

• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

• Kompetence k řešení problémů

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

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

• Komunikativní kompetence

• vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i

psaných a vhodně se prezentovat

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově

správně

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

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí

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

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k

prohlubování svých jazykových dovedností

• 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 a  podle  svých schopností  a

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

záležitosti,  být  finančně  gramotní
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Odborné kompetence
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako

součást řízení jakosti  a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti  podle

příslušných norem

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na

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

souvislosti s vykonáváním práce)

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění

nebo úrazu a dokáže první pomoc sami poskytnout

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

• přispívat  k  vytváření  vstřícných  mezilidských  vztahů  a  k  předcházení  osobním

konfliktům,  nepodléhat  předsudkům  a  stereotypům  v  přístupu  k  druhým

• 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  (popř.  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 spoluodpovědnost

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a

světovém kontextu

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

pozitivní vztah

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• mít odpovědný 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

• 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

• 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  z  různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,

elektronických,  audiovizuálních),  a  to  i  s  využitím  prostředků  informačních  a

komunikačních  technologií

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Člověk a životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
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Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, povinný

Systém zdravotní péče
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:

pozumění poskytování zdravotní péče•
orientace v systému zdravotní péče•
znalosti práv a povinností pacientů•
kladné ovlivňování pacientů k péči o své zdraví•

Učivo
- základní pojmy
- úloha státu v řízení zdravotnických služeb
- soustava zdravotnických zařízení
- postavení občana v systému lečebně-preventivní péče
a jeho práva
- financování zdravotní péče
- všeobecné zdravotní pojištění, práva a povinnosti
pojištěnců
- práva pacientů

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Zabezpečení v případě nemoci a tíživé sociální situace
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

přehled zabezpečení v případě nemoci a hmotné nouzi•
vědomosti o poskytování sociálních služeb•
kladné ovlivňování pacientů k péči o své zdraví•

Učivo
- zákonné a dobrovolné pojištění občanů
- sociální pojištění, účel, druhy a plátci pojištění
- sociální podpora

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Sociální služby
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

vědomosti o poskytování sociálních služeb•
schopnost podílet se na podpoře zdraví•
kladné ovlivňování pacientů k péči o své zdraví•

Učivo
- poslání a cíle sociálních služeb
- ústavní péče a alternativní formy sociálních služeb
- domácí péče a centra deních služeb
- sociálně-zdravotní služby pro seniory, osoby se
zdravotním piostižením a rodiny s dětmi

Průřezová témata

Člověk a svět práce

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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1. ročník

Zdravotnické organizace
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:

vědomosti o poskytování sociálních služeb•
schopnost uplatnit se na trhu práce•
kladné ovlivňování pacientů k péči o své zdraví•

Učivo
- WHO, historie a poslání
- profesní organizace v ČR

Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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2. ročník

2. ročník
0 týdně, povinný
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3. ročník

3. ročník
0 týdně, povinný
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7  Spolupráce se sociálními partnery

Škola pravidelně spolupracuje s Městskou nemocnicí v Odrách, s oddělením LDN a Domovem pro seniory

v Odrách, kde vykonávají žáci tohoto oboru průběžné i souvislé praxe. Příležitostnými sociálními partnery školy

jsou  také  Charita  Odry  a Zvoneček Odry  (Asociace  rodičů  a přátel  zdravotně  postižených dětí)  S  těmito

pracovišti  probíhá přirozená komunikace ohledně odborných kompetencí  žáků školy.  O absolventy oboru

Ošetřovatel je v praxi velký zájem, absolventi mají dobré možnosti uplatnění na trhu práce, pracovní úřady

doposud neevidují mezi uchazeči o práci tuto profesi.
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Název ŠVP 53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

Motivační název Zdravotnické zaměření

Datum 17.10.2008

1.Verze

Platnost 1. 9. 2009

Forma vzdělávání denní forma vzdělávání

Koordinátor Ing. Jindra Šustková
Délka studia v
letech: 3.0

Název RVP RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel

32Počet týdnů

27.6.2008Datum

29.5.2008Platnost

8  Projekty
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Průřezová témata
Člověk a životní prostředí

Ekologický program

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Projekt "Zahrada a Parčík"

Š k o l a  m á  k  d i s p o z i c i  š k o l n í  z a h r a d u  a  p a r č í k ,  o  k t e r é  s e  s t r a j í  ž á c i  s p o l e č n ě

s  v y u č u j í c í c m i .                                                                                  

Cílem projektu je:

- péče o osázenou zeleň

- potřeba podtrhnout estetiku okolí školy a význam životního prostředí

- podporovat u žáků tvůrčí a pracovní kompetenci, vést žáky k pocitu zodpovědnosti za společný úkol, vést žáky

k estetickému cítění a vnímání krásného prostředí za cenu provedení manuální práce, vychovávat žáky k pocitu

zodpovědnosti k životnímu prostředí, prevence proti vandalismu, náplň a využití volného času

- za vhodných podmínek využití zahrady pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, dramatické výchovy,

etické výchovy a křesťanství 

- využití zahrady pro výuku biologie, zdroj přírodnin pro praktické poznávání, starost o rybičky v jezírku, o ptačí

budky, možnost pozorování dalších drobných zvířat (veverky, ježci, drobní zpěvní ptáci i vzácnější druhy –

ledňáček, strakapoud)

- využití zahrady pro odpočinek a trávení volného času pro ubytované na domově mládeže

Projekt "Kvetoucí škola"  je realizován jako celoroční soutěž všech tříd,  která se týká péče o květinovou

výzdobu v prostorách školy.

V rámci tohoto projektu jsou ve všech oknech 1. a 2. patra v průčelí školy do ulice umístěny květinové truhlíky

v péči žáků pod dohledem jejich třídních učitelů, kteří zajišťují služby také v průběhu prázdnin.

Ve  vztahu  k životnímu prostředí  je  příležitostně  organizován  projekt  "Recyklohraní"  týkající  se  sběru

elektroodpadu.
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Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti

Charitativní program

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Adopce na dálku

Tento projekt, který zaštiťuje Arcidicezní charita Praha umožňuje vybraným dětem z rozvojových zemí získat

vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. Naši žáci finančně podporují dítě adoptované na dálku a

udržují s ním kontakt formou korespodence, která rozvíjí jejich jazykové dovednosti a sociální cítění.

Srdíčkové dny

Jedná se o dny veřejných sbírek, které jsou vyhlašovány sdružením Život dětem. Žáci se aktivně podílí na prodeji

produktů. Vybraná finanční částka je zasílána na účet sdružení a je použita pro nemocné a handicapované děti.

Příležitostné zapojení do dalších charitativních a humanitárních akcí.
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Průřezová témata
Člověk a svět práce

Žákovská samospráva

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je nedílnou součástí naší školy již od roku 1993. Přímo organizuje nebo doprovází různé

aktivity, které jsou spjaty se životem školy. Příležitostně vydává školní časopis. Každý žák naší školy má právo

stát  se  jejím členem.  Samospráva  má  velkou  podporu  ze  strany  vedení  školy  i učitelského  sboru  a úzce

spolupracuje s pověřenými učiteli, kteří pomáhají žákům postupnou motivací, „krátkými kroky“, dovést zadané

úkoly k cíli a umožnit prožitek z úspěšně vykonané práce. Tím pomáhá probouzet osobité schopnosti, utvrzovat

potřebné morální vlastnosti, praktické návyky ke spolupráci, ke službě celku.
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Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

Přehlídka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Celostátní přehlídka v zájmové umělecké činnosti církevních škol  -  přispívá k obohacení osobnostního

rozvoje žáků a slouží jako další zdroj rozvoje jejich identity a seberealizace. Zároveň slouží k pochopení hodnot,

které přináší multikulturní prostředí, ověřuje schopnost týmové spolupráce a prezentace výsledků jejich úsilí.

Podílí se také na vytváření pozitivních vztahů s žáky jiných škol.

Motto přehlídky:

„Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je láskyplné a chvályhodné.“

Cíle přehlídky:

- poskytovat mladým lidem náměty pro jejich mimoškolní činnost

- tvořivé využití volného času studentů

- vytvářet podmínky kulturního rozvoje mladé generace

- zažít radost ze společného díla

- rozvíjet přátelské vztahy mezi mladými lidmi

- citová kultivace studentů

Obory prezentované přehlídkou:

- sólová recitace

- divadlo malých forem

- dramatizace literárního díla

- sólový zpěv

- malá hudební skupina

- pódiový tanec
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Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti

Adaptační a duchovní program

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Adaptační kurz a duchovní obnova pro 1. ročníky, duchovní obnova pro vyšší ročníky dle zájmu

Cíle adaptačního kurzu:

- osobnostní rozvoj studentů prvních ročníků

- adaptace studentů na nové školní prostředí, kolektiv

- seznámení se světem duchovního života

- respektovat normy morální, mravní, etické

- uvědomovat si zásady lidské tolerance, důstojnosti, spravedlnosti a nutnosti jejich dodržování

- seznámení se s činností pracovníků prevence patologických jevů, výchovného poradce a služby školního

kaplana

Aktivity kurzu a duchovních obnov:

- přemýšlení nad sebou samým

- vyslovení vlastních myšlenek

- vzájemné respektování

- navození vzájemné důvěry

- prevence patologických prvků v kolektivu

- prohloubení duchovních hodnot a duchovního života

- tolerance křesťanského, nebo jiného vyznání a jeho projevů
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Název ŠVP 53-41-H/01 Ošetřovatel 2009

Motivační název Zdravotnické zaměření

Datum 17.10.2008

1.Verze

Platnost 1. 9. 2009

Forma vzdělávání denní forma vzdělávání

Koordinátor Ing. Jindra Šustková
Délka studia v
letech: 3.0

Název RVP RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel

32Počet týdnů

27.6.2008Datum

29.5.2008Platnost

9  Evaluace vzdělávacího programu

Žáci  jsou  hodnoceni  podle  Klasifikačního  řádu,  který  je  součástí  platného Školního  řádu.  Při  hodnocení

uplatňujeme individuální přístup k jednotlivým žákům. Způsob hodnocení žáků je prováděn běžnou klasifikací,

tj. známkou v hodnotící škále 1 - 5 nebo slovním hodnocením (např. uvolněn, nehodnocen). U individuálně

integrovaných žáků může být toto hodnocení doplněno také hodnocením slovním (např. pracoval úspěšně),

u těchto žáku spolupracujeme také s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a opíráme se o jejich

vyjádření a doporučení. Konkrétní hodnotící škálu a její charakteristiku najdete v kapitole 4 - Charakteristika

ŠVP.

Autoevaluace  školy  je  realizována  průběžně  formou vzdělávání  vyučujících,  spoluprací  v předmětových

komisích, hospitační činností, dotazníkovým šetřením mezi žáky i učiteli, spoluprací se žákovskou samosprávou.

Výsledky jsou pravidelně zpracovávány ve zprávě Vlastní hodnocení školy, která se řídí příslušnou legislativou. 
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