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1 PROFIL ABSOLVENTA 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

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

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem 

 

1.1 Uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent se uplatní zejména na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a 

v privátních zubních laboratořích. Absolvent je připraven vykonávat činnosti středního 

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

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

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

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

 

1.2 Popis výsledků vzdělávání 

1.2.1 Odborné kompetence 

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

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

požadavků k výkonu povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. 

Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postupů a hodnot potřebných pro výkon 

pracovních činností absolventa. Mezi základní odborné kompetence patří: 

 

- zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky 

- provádět opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických 

výrobků 

- zpracovávat hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství 

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

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

jejich dostatečné zásoby 

- pracovat se zdravotnickou dokumentací 

 

a) Dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

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

spolupracovníků (i dalších osob – klientů, zákazníků) i jako součást řízení jakosti 

a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

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

při práci a požární prevence 

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

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení 

zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik 

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

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

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

onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc  

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

- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku 

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

jakosti zavedeným na pracovišti 

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

služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) 

c) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

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

ohodnocení 

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

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

sociální dopady 

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

s ohledem na životní prostředí 

 

1.2.2 Klíčové kompetence 

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

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

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

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

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

výuku. Mezi základní klíčové kompetence patří: 

a) Kompetence k učení 

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

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

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

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

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

zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky 

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

jiných lidí 

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

výsledků svého učení od jiných lidí 

- znát možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

b) Kompetence k řešení problémů 

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

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

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

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

empirické) a myšlenkové operace 

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

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí 

nabytých dříve 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi – týmové řešení 

c) Komunikativní kompetence 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
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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 administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na 

běžná i odborná témata 

- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

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

(přednášek, diskusí, porad apod.) 

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

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném 

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 

terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 

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

motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení 

d) Personální a sociální kompetence 

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

jednání a chování v různých situacích 

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

orientace a životních podmínek 

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

jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

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

lidí 

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

být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

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

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

záležitosti, být finančně gramotní 

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

přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

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

nezaujatě zvažovat návrhy druhých 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

veřejném zájmu 

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

specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

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

přispívat k uplatňování hodnot demokracie 

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

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

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

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

rozvoje 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 
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spoluzodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost a současnost 

v evropském a světovém kontextu 

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

vytvořený  pozitivní vztah 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

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

uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím se pracovním podmínkám 

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

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

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

o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 

představami a předpoklady 

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 

příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti 

světa práce, tak vzdělávání 

- vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle 

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

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

osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a 

posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými 

předpoklady a dalšími možnostmi 

g) Matematické kompetence 

- správně používat a převádět běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího 

charakteru, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

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

vymezit, popsat a právně využít pro dané řešení 

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

schémata apod.) 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze 

v rovině i prostoru 

- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

- učit se používat nové aplikace 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 

komunikace 

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

Internet 

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

elektronických, audiovizuálních) a to s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií 

-  uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 

zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
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1.3 Způsob ukončení vzdělávání  

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí 

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

předpisem.  

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

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

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

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

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: 

- českého jazyka a literatury 

- cizího jazyka (anglického nebo německého) nebo 

- matematiky 

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

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

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

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek: 

- protetická technologie – ústní maturitní zkouška 

- zhotovování stomatologických protéz – praktická maturitní zkouška 

- stomatologická protetika – ústní maturitní zkouška 

Nepovinná zkouška: stomatologie – ústní maturitní zkouška 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

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

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem 

 

2.1 Podmínky přijetí ke vzdělání 

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

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

předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

Podmínkami pro přijetí ke vzdělávání jsou: 

- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky 

- splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a 

zájmů 

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů daného oboru vzdělání stanovených 

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

vzdělání 

 

2.2 Zdravotní způsobilost 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády 

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

vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrující 

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

vzdělávání. 

 

2.3 Celkové pojetí a cíle vzdělávání 

Pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu se uskutečňuje podle rámcového 

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

Koncepce středního odborného vzdělání vychází z celoživotně pojatého a na principu 

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

nástrojem rozvoje osobnosti. Obecné cíle a oblasti vzdělávání se vzájemně doplňují a 

prolínají. Směřují zejména k dovednosti učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být 

a učit se společně žít. 

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

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

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

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

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

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

žákům odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných odborných dovedností. 

V oblasti klíčových kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj následujících 

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

uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat 

prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

V oblasti odborných kompetencí se vzdělávací program zaměřuje na rozvoj kompetencí 

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

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

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

žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického 

pracovníka při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

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

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

trpělivosti při poskytování  péče a jednání s klienty. 

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

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

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

předpisů. Důležitým aspektem je výchova a vzdělávání žáků k péči o vlastní zdraví a 

k vědomí důležitosti prevence nemocí. 

 

2.4 Organizace výuky 

2.4.1 Základní informace 

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

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

Většina vyučovacích předmětů je doplňována exkurzemi, které umožňují žákům sledovat 

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

vzdělávání – kurzy, projekty, stáže, olympiády a soutěže. 

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

školního kolektivu je pro první ročník organizován adaptační program.  

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

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

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

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

pomoci v systému IZS. 

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

jsou organizovány jako podpora všeobecných a odborných kompetencí. 

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

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

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

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

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

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

obsahu. 

Sportovně nadaní a zdatní žáci se zúčastňují sportovních soutěží.  

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

 

Prevence rizikového chování mládeže 

Každoročně je vypracováván minimální preventivní program, zaměřený na prevenci 

rizikového chování mládeže. Primární prevence je součástí tematických plánů většiny 

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

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

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

- neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva 

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

- problémy ve vztazích se spolužáky, členy rodiny apod. 

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

- otázky volby dalšího vzdělávání 

Výchovný poradce poskytuje informace rodičům a konzultace žákům. 

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

odborníky. 

 

2.4.2 Realizace praktického vyučování 

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

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

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

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

zubních protéz s využitím znalostí z protetické technologie a stomatologické protetiky. Ve 

třetí etapě se vědomosti a dovednosti žáků dále prohlubují. V této etapě žák absolvuje 

odbornou praxi v zubních laboratořích po dobu pěti týdnů. Cílem této praxe je seznámení 

žáka s reálným pracovním prostředím, organizací práce, nároky kladené na pracovníky, 

kontakt s klienty, zaměstnanci i zaměstnavateli a v neposlední řadě získání pracovní 

zkušenosti. 

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

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

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

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

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

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

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

rozvoje odborných kompetencí jsou klinické hodiny a exkurze ve špičkových zdravotnických 

zařízeních. 

 

2.4.3 Realizace klíčových kompetencí 

 Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k učení aplikacemi rozmanitých forem 

práce. Ve výuce jednotlivých předmětů jsou aplikovány aktivizující vyučovací 

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

problémové vyučování, metody kritického myšlení. 

Je zaváděno projektové vyučování spočívající v zadávání a řešení komplexních 

praktických úkolů, žákovských projektů, ve kterých jsou integrovány jednotlivé 

složky obsahu vzdělání vzdělávacího programu. V rámci řešení žákovských 

projektů jsou navozovány podmínky pro samostatnější aktivní a intenzivní 

vzdělávací činnosti žáků a uplatňovány vhodné sociálně interakční komponenty 

vyučování. Zdůrazňovány jsou motivační činitelé vyučování formulací a cílů a 

problémových situací a řešením praktických cílů výuky. 

 Kompetence k řešení problémů   

Tyto kompetence jsou rozvíjeny s cílem řešit samostatně běžné pracovní i 

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

problémů, svoje řešení dokázali prezentovat, zdůvodnit a obhájit. Při výuce jsou 
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žáci motivováni ke vzdělávání řešením problémových úloh především 

z praktického života. 

 Komunikativní kompetence 

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

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

názor a zároveň respektují názory jiných. 

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

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

pro vyjadřování žáků. 

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

odborné terminologie. Žáci se postupně zdokonalují v kompetenci práce 

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

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

 Personální a sociální kompetence 

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

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

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

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

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

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

kompetence jsou rozvíjeny osobním příkladem pedagogů, vhodnou motivací, účastí 

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

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

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

k podpoře hodnot národní, evropské i světové kultury. 

Tyto kompetence jsou rozvíjeny účastí ve školních, popřípadě národních a 

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

sociálně a zdravotně znevýhodněnými skupinami obyvatel (lidí s handicapem, 

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

projektu třídění odpadu ve škole a účastí na projektech ekologické výchovy. 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Žáci jsou vedeni k využívání a rozvíjení svých osobnostních a odborných 

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

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

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

stážích. 

Zapojením se do výuky finanční gramotnosti získávají informace o zákonitostech 

tržní ekonomiky a jejích funkcích. 

 Matematické kompetence 

Žáci jsou vedeni k funkčnímu využívání matematických dovedností v různých 

životních situacích, k aplikaci základních matematických postupů při řešení 

praktických úkolů. Tyto dovednosti jsou realizovány formou projektového 

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

předmětech. 

 Kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií 

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

předmětech používají při výuce aplikační software, v rámci  vyučování připravují 

prezentace témat za pomoci informačních technologií. 
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2.4.4 Realizace průřezových témat 

 Občan v demokratické společnosti 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování 

takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 

zdokonalování demokracie, na budování občanské gramotnosti žáků. Toto 

vzdělávání zahrnuje vědomosti a dovednosti z následujících oblastí: 

- osobnost a její rozvoj 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

- společnost-jednotlivec, společenské skupiny, kultura, náboženství 

- historický vývoj 

- stát, politický systém, politika, soudobý svět 

- masmédia 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita 

- právní minimum pro pracovní a občanský život 

Pro realizaci výše uvedených oblastí je důležitá důsledně realizovaná etická 

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

vytvoření demokratického prostředí ve škole (spolupráce, vzájemné respektování, 

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

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

rozhodování a promyšlené a funkční využívání různých strategií výuky (projektové 

vyučování, kooperativní učení, apod.). 

Jednotlivé oblasti výchovy k demokratickému občanství jsou zařazovány do 

vhodných tematických celků předmětů vzdělání ve všech ročnících. Jsou součástí 

třídnických hodin i součástí akcí pořádaných výchovným poradcem i metodikem 

prevence rizikového chování mládeže. 

 Člověk a životní prostředí 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority. Realizací průřezového tématu člověk a 

životní prostředí se zvýší gramotnost žáků pro udržitelnost rozvoje. 

Vzdělávání v této oblasti poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

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

obecně. 

Hlavními cíli takového vzdělávání je: 

- pochopit souvislosti mezi lidskými aktivitami a problematikou životního 

prostředí 

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

respektovat principy udržitelnosti rozvoje 

- přijmout odpovědnost za vlastní jednání, osvojit si principy šetrného 

přístupu k životnímu prostředí 

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

společenskovědním vzdělávání, v estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. 

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

technologické požadavky na kvalitu prostředí. 

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

praktického vyučování a při mimoškolních aktivitách. Realizace probíhá 

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

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

Třídění odpadu a Příroda kolem nás. 

 Člověk a svět práce 

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

práce. Hlavním cílem tohoto průřezového tématu je vybavit žáka znalostmi a 
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kompetencemi, které mu pomohou co nejlépe se uplatnit na trhu práce a budování 

vlastní profesní kariéry: 

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

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

struktuře regionu 

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

se v těchto informacích 

- uspět při jednání s potencionálními zaměstnavateli 

- orientovat se ve službách zaměstnanosti 

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

zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Konkrétní obsahové celky jsou zařazeny do odpovídajících vyučovacích předmětů, 

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

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

problémových úloh. 

 Informační a komunikační technologie 

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

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

aplikační programové vybavení počítače, a to všestranně. 

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

na skupiny. 

Používání informačních a komunikačních technologií je realizováno i v běžné 

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

samostatných prací žákům, při vyhledávání informací, při projektovém vyučování 

formou prezentace práce žáků. 

Schopnost využívat informační technologie je důležitou součástí dnes již 

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

téma interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými 

předměty. 

Finanční gramotnost 

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

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

trhu finančních produktů a služeb. 

Toto průřezové téma se ve vzdělávacím procesu realizuje ve vhodných tematických 

celcích  předmětů vzdělání,  zejména v matematice a ekonomice. 

 

2.4.5 Charakteristika obsahových složek vzdělávání 

Jazykové vzdělávání 

Jazykové vzdělávání je zaměřeno na rozvoj komunikativních dovedností žáků a čtenářské 

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

s textem jako zdrojem informací. 

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

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

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

v zahraničí. 

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

terminologie je součástí předmětu somatologie, stomatologie, protetická technologie. 

Společenskovědní vzdělávání 

Společenskovědní vzdělávání je zaměřeno na kladné ovlivňování hodnotové orientace a 

usiluje o to, aby žáci byli připraveni na aktivní občanský život a na řešení různých životních 
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situací. Kultivuje jejich historické vědomí a učí je hlouběji rozumět současnosti, uvědomovat 

si vlastní identitu, kriticky myslet a porozumět světu, v němž žijí. 

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

ekonomika. 

 

Přírodovědné vzdělávání 

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

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

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

životnímu prostředí. 

Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky z přírodních věd 

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

odpovědi. 

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

 

Matematické vzdělávání 

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

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

pracovat s kalkulátory, počítačem a internetem. 

Cílem matematického vzdělávání je kromě všeobecně vzdělávací funkce i podpora odborného 

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

vzdělávání, zaměstnání a v osobním životě. 

Estetické vzdělávání 

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

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

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

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

emocionální, sociální a podporuje schopnost empatie. 

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

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

estetické cítění žáků a přispívá k utváření hodnotové orientace. 

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

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

Vzdělávání pro zdraví 

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

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

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

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

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

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

ideálu tělesné krásy a výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. 

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

ochrany člověka za mimořádných situací. 

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

a tělesná výchova. 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

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

informačními technologiemi a získá přehled o světě informací. Podporuje u žáků kreativitu 
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při práci s technologiemi a jejich využití v dalším vzdělání i každodenním životě. Na základě 

získaných poznatků jsou žáci schopni efektivně pracovat s moderní přístrojovou technikou, 

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

Získané dovednosti jsou základním předpokladem pro uplatnění na trhu práce. 

Tyto poznatky získají žáci v předmětu informační a komunikační technologie. 

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových 

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

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

zhotovování stomatologických protéz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

zhotovování stomatologických protéz a  a aplikaci odpovídajících technologií. 

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

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

podmínkách zubních laboratoří. 

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

modelování, protetická technologie, stomatologická protetika a zhotovování 

stomatologických protéz. 

 

2.5 Hodnocení žáků a diagnostika 

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

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

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

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

vzdělávání žáka se hodnotí známkou. 

Hodnocení chování: 

1- velmi dobré 

2- uspokojivé 

3- neuspokojivé 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

1- výborný 

2- chvalitebný 

3- dobrý 

4- dostatečný 

5- nedostatečný  

nehodnocen/a 

 

2.5.1 Klasifikační řád  

Klasifikační řád upravuje: 

- zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

- podrobnosti o komisionálních zkouškách 

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

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání získávají učitelé zejména 

následujícími metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáků 

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

zájmem o vzdělávání  

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

účastí na školních akcích 

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

- ročníkovými písemnými a praktickými zkouškami, seminárními pracemi 

- účastí na soutěžích, přehlídkách a projektech souvisejících se vzděláváním 

- dodržováním předpisů BOZP a PO 

 

2.5.3 Zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období.  

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

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

výkonů, písemností, praktických činností. 

Společné zásady pro hodnocení: 

- hodnocení má především funkci informační a diagnostickou 

- hodnocení využívá formu sebehodnocení žáka 

- hodnocení dává všem žákům perspektivu, je motivující 

- základem pro hodnocení je partnerský přístup k žákům 

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

 

2.5.4 Zveřejnění výsledků vzdělávání  

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

Bakalář. Dálkový přístup k tomuto účtu žáka je předán zákonným zástupcům žáka (zletilým 

žákům) při zahájení vzdělávání.  

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

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

 

2.6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

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

 podporujeme motivaci, cílevědomost a kreativitu žáka 

 individualizujeme přístup k žákům 

 volíme náročnější metody, formy a postupy ve vzdělávání 

 podporujeme samostudium žáků, včetně využívání ICT 

 podporujeme účast žáků v olympiádách a soutěžích 

 umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 

2.7 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním 

2.7.1 Zdravotní postižení 

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

řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení. 
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Míra zdravotního postižení je posuzována vzhledem k požadavkům na zdravotní způsobilost 

k výkonu profese. Toto stanovisko uchazeči o vzdělávání vydává příslušný praktický lékař, 

kde je uchazeč registrován. Stanovisko lékaře je nedílnou součástí přihlášky uchazeče 

o vzdělávání. 

 

 

Specifické požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělání: 

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

- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu, která 

znemožňují zátěž páteře a trupu, 

- prognosticky závažnými onemocněními, která omezují funkce končetin, 

- prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, 

- prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně 

velkou zátěž, 

- prognosticky závažnými poruchami imunity, 

- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie, 

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

- závažnými duševními nemocemi a poruchami chování 

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení: 

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

žáků 

- škola respektuje doporučení PPP 

- škola upřednostňuje vhodné metody a formy vzdělávání a hodnocení žáků 

- spolupracujeme se speciálními pedagogy 

- žáci a jejich rodiče spolupracují s výchovným poradcem 

 

2.7.2 Zdravotní znevýhodnění 

Zdravotním znevýhodněním se rozumí zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy. 

- škola respektuje doporučení lékaře 

- škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků dle jejich individuálních potřeb 

 

2.7.3 Sociální znevýhodnění 

Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociokulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova a postavení azylanta. 

Vzdělávací potřeby těchto žáků zaštiťuje příslušné školské poradenské zařízení. 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: 

- škola respektuje doporučení PPP (SPC) 

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

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

- zapůjčujeme učebnice a další materiály ke vzdělávání 

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

kulturou, tradicemi, hodnotami a principy demokracie 

 
2.8 Strategie naplňování rovných příležitostí 

1. Podpora a zabezpečování rovných příležitostí 
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Pedagogičtí pracovníci považují poskytnutí maximálních příležitostí všem žákům 

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

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

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

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

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

s žáky i jejich rodiči komunikují. 

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

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

"nejlepší"). 

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

k úspěchu. 

Je podporováno sebehodnocení žáků. 
 

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

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

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

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

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

aktivit organizovaných nebo podporovaných školou. 

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

 

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

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

sociálně znevýhodněného prostředí - při překonávání existujících bariér mluví a jedná 

profesionálně. 

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

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

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

 

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

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

Má mechanismy, které jí pomáhají organizačně zvládat kvalitní výuku heterogenních 

kolektivů (pomůcky, poučení učitelé). 
 

2. Ověřování rovných příležitostí 

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

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

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

zlepšení.  

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

- úplnost docházky (resp. míra absence) 

- míra záškoláctví a školní neúspěšnosti 
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- další cíle žáků po ukončení stupně vzdělání (aspirace) 

- zájem o další vzdělávání 

- skutečné uplatnění žáků po ukončení stupně vzdělání 

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

možnostmi:  

- dívky a chlapci 

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

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

- žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 

- žáci se specifickým talentem 

- žáci sledovaní odborem sociální péče 

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

v početné rodině), nezletilé matky 

a všichni ostatní žáci v riziku odmítání a vyloučení. 

 

Výsledky monitoringu výsledků:  

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

individuálních cílů, aniž by byly omezeny možnosti žáka.  

Na úrovni školy jsou využity jako zpětná vazba škole; jak se jí daří rovné příležitosti 

naplňovat. 
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3 UČEBNÍ PLÁN 
 

Název školy: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola 

Benešov, příspěvková organizace 

Adresa školy: Černoleská 1997, 256 01 Benešov 

Název ŠVP: Asistent zubního technika 

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

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem 

 

 

3.1 Rozvržení předmětů vzdělání a jejich hodinová dotace 

  

Vzdělávací oblasti - Předměty 
1. 

ročník  

2. 

ročník  

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Celkem 

týdně 
Celkem 

Jazykové vzdělávání a komunikace           

Český jazyk * 2 1 1 1 5 160 M 

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

Společenskovědní vzdělávání       

Dějepis 1 1 + 1   2 + 1 96 

Společenské vědy * 1 1 1 1 3 + 1 128 

Přírodovědné vzdělávání       

Fyzika 1 + 1 1   2 + 1 96 

Chemie 1 + 1 1 + 1   2 + 2 128 

Biologie 1 1   2 64 

Matematické vzdělávání 

Matematika * 3 2 2  7 224 M 

Estetické vzdělávání       

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

Vzdělávání pro zdraví       

Výchova ke zdraví a prevence nemocí 2    2 64 

První pomoc 1    1 32 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 256 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích   

Informační a komunikační technologie 2 2   4 128 

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomika    2 2 64 
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Odborné vzdělávání 

Obory pro poskytování zdravotnické péče a výroba zubních náhrad  

Somatologie 3    3 96 

Stomatologie * 1 1   2 64  

Klinická propedeutika   1  1 32 

Kreslení a modelování 3 (S)    3 96 

Zhotovování a opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek 

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

Stomatologická protetika  2 1 1 4 128 M 

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

Volitelný seminář Cizí jazyk/MAT    1 1 32 

Celkem disponibilních hodin 8 5 2 4 19 608 

Celkem 33 34 30 31 128 4096 

 
Poznámky k učebnímu plánu: 

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

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

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

k orientaci žáka při volbě předmětů vzdělání v rámci společné části maturitní zkoušky. 

4. Dělení hodin v předmětech vzdělání je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu 

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

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

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

exkurzemi. 

 

3.2 Přehled využití týdnů školního roku v období září – červen 

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

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 30 27 

Sportovní kurz, lyžařský výcvik 1 1   

Odborná praxe   4  

Maturitní zkouška    3 

Exkurze, stáže, projekty 2 2 1 2 

Časová rezerva 5 5 5 5 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
 

Poznámky: 

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

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

2. Sportovní kurz je realizován ve 2. ročníku, jeho součástí jsou sportovní aktivity, informace a 

nácvik chování v mimořádných situacích a poskytování první pomoci v systému IZS. 

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

zubních laboratoří. Odborná praxe probíhá v červnu. 

4. Časová rezerva v jednotlivých ročnících slouží k opakování, k organizování výchovně 

vzdělávacích akcí, stáží a na realizaci projektů. 
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3.3 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP  

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblast 

Minimální 

počet vyuč. 

hodin Vyučovací předmět 

Počet vyuč. 

hodin za 

studium 

týdenní celkový týdenní celkový 

Jazykové vzdělávání a 

komunikace           

český jazyk 5 160 Český jazyk 5 160 

cizí jazyk 10 320 Cizí jazyk 16 512 

Společenskovědní 

vzdělávání 5 160       

      Dějepis 3 96 

      Společenské vědy 4 128 

Přírodovědné vzdělávání 4 128       

      Fyzika 3 96 

      Chemie  4 128 

      Biologie 2 64 

Matematické vzdělávání 7 224       

      Matematika 7 224 

Estetické vzdělávání 5 160       

      Literární a kulturní výchova 7 224 

Vzdělávání pro zdraví 8 256      

   Výchova ke zdraví a prevence nem. 2 64 

      První pomoc 1 32 

      Tělesná výchova  8 256 

Vzdělávání v IKT 4 128      

      Informační a komunikační technol. 4 128 

Ekonomické vzdělávání 2 64      

      Ekonomika 2 64 

Obory pro poskytování 

zdravotnické péče a 

výrobu zubních náhrad  

  

8 256      

  Somatologie  3 96 

  Stomatologie 2 64 

    Klinická propedeutika 1 32 

    Kreslení a modelování 3 96 

Zhotovování a opravy 

zubních náhrad a 

ortodontických pomůcek  

   

44 1408    

    Protetická technologie 5 160 

    Stomatologická protetika 4 128 

   Zhotovování stomatologických protéz 41 1312 

    Volitelný seminář Cizí jazyk/MAT 1 32 

Disponibilní hodiny    19 608 

Celkem    128 4096 

 


