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2. Profil absolventa
2.1

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru Podnikání je připravován pro samostatnou podnikatelskou činnost nebo pro
práci na ekonomicko-administrativních pozicích v podniku odpovídajících jeho středoškolské
kvalifikaci (např. asistent/office manager, asistent/junior účetní apod.). Portfolio
absolventových kompetencí uplatnitelných v praxi je tvořeno zejména dovednostmi a
poznatky z ekonomické, účetní a daňové oblasti. Důraz je kladen na rozvíjení komunikační a
informační gramotnosti absolventa.
Vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné
škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.
2.2

Výčet kompetencí

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:




























zná základní vztahy ve smíšené ekonomice a rozumí podstatě tržního mechanismu
uvědomuje si, že kvalita produktu je nástrojem posilování vlastní
konkurenceschopnosti a zvyšování podílu na trhu
rozumí podstatě a principům podnikatelské činnosti
zná právní formy podnikání včetně jiné než živnostenské formy podnikání
zná obchodní společnosti a způsob jejich založení
komunikuje s peněžními ústavy a využívá jejich služeb a produktů
komunikuje se zákazníky a vyřizuje objednávky
vyhotovuje a zpracovává účetní a daňové doklady
eviduje stav majetku a závazků
vede daňovou evidenci
účtuje o majetku, závazcích, nákladech a výnosech v podniku s využitím syntetických
a analytických účtů
provádí inventarizaci a sestavuje účetní uzávěrku
zaznamenává účetní případy do účetních knih a výkazů
provádí základní výpočty související se zásobami, mzdami, odvody sociálního a
zdravotního pojištění, účetními a daňovými odpisy
zvažuje při plánování a posuzování efektivity výroby náklady, výnosy a zisk
efektivně hospodaří s finančními aktivy a pasivy
má základní přehled o daňové soustavě ČR
provádí základní výpočty související s daňovou povinností podnikatele
řeší pracovní problémy s využitím metod a nástrojů moderního managementu
vypracuje jednoduchý podnikatelský záměr
navrhuje a provádí marketingový výzkum za účelem efektivního využívání nástrojů
marketingového mixu a formulování základní marketingové strategie firmy
využívá nástrojů marketingového mixu k zajištění odbytu svých produktů
zná možnosti svého dalšího profesního vzdělávání a adaptuje se na měnící se trh
práce
získává a vyhodnocuje informace o pracovních příležitostech v rámci ČR/EU
zpracovává písemnosti související s hledáním nového uplatnění na trhu práce v oboru
dokáže využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb úřadu práce
a personálních agentur
zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
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dodržuje a zná základní právní předpisy a zásady týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
dokáže rozlišit různou právní sílu jednotlivých právních normativních aktů
zná svá základní ústavní a občanská práva a povinnosti
vyzná se v soustavě soudů ČR
dovede hájit svá práva z pohledu spotřebitele i prodejce (poskytovatele služby)
vyzná se v základních (pojmenovaných) smluvních vztazích a zná právní prostředky
zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů
vyzná se v organizaci veřejné správy ČR
rozliší podstatné náležitosti správního rozhodnutí
vyzná se v problematice trestně-právní odpovědnosti občana a podnikatele
uvědomuje si význam evropské integrace
rozumí vztahu národního a evropského práva
cítí úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům,
hledá v historii 20. století odpovědi především pro současnost
kriticky přemýšlí o věcech kolem sebe
uvažuje o problémech v širších souvislostech
uvědomuje si možnosti participace na rozhodování i na životě celku
respektuje a uplatňuje mravní principy
systematicky pozoruje reakce, chování a jednání lidí v různých situacích
sleduje aktuální politickou situaci
dokáže zformulovat a obhájit svůj názor
vyhledá a kriticky třídí získané informace
je tolerantní, dokáže se podřídit i vést ostatní
využívá své znalosti z oblasti pravopisu, lexikologie, morfologie a syntaxe
v praktickém životě
uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
komunikuje v rámci základních témat v cizím jazyce, vyměňuje si informace
a názory, vyjadřuje srozumitelně hlavní myšlenky, a to v projevech mluvených
i psaných
efektivně pracuje s cizojazyčným textem
pracuje se slovníky, příručkami a dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívá práci s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka
i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností
získává informace o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívá ke
komunikaci
komunikuje v cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského rámce pro
jazyky
pracuje se standardním aplikačním programovým softwarem (textový, tabulkový,
grafický editor)
využívá počítačovou síť a internet k elektronické komunikaci a vyhledávání potřebných
informací
ovládá přesně a v přiměřené rychlosti klávesnici PC desetiprstovou hmatovou
metodou
rozumí podstatě zásad pro tvorbu obchodní korespondence po formální
a stylizační stránce
vypracuje písemnosti související s obchodním stykem, řízením podniku
a personální agendou
stylizuje a upravuje osobní dopisy
edituje dokumenty posílané elektronickou poštou
vypracuje jednoduché propagační tiskoviny pro propagaci podnikatelské činnosti
ovládá zásady manipulace s písemnostmi
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2.3

ovládá základní matematické operace
aplikuje matematické vzorce v praktických úlohách v ekonomické a účetní praxi
řeší samostatně zadané příklady
řeší příklady s ekonomickou tematikou
vyhledává a zpracovává údaje z médií, internetu a odborné literatury
uvědomuje si důležitost ovládání matematických znalostí využitelných v dalších
oborech lidské činnosti
Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským
zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého
vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1.

Popis celkového pojetí vzdělávání

Škola vychovává absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně
vzdělávacího procesu je pozornost věnována komplexnímu působení na osobnost žáka, na
jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní
činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata prevence sociálně patologických
jevů, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu,
psychologie a umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova.
Učitelé si zařazují témata do svých učebních plánů fakultativně s ohledem na věk a zájem
žáků.
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara vzdělává podle ŠVP především žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. ŠVP je koncipován tak, aby klíčové a odborné
kompetence v teoretické výuce byly maximálně uplatnitelné v praktickém životě žáků.
Praktická výuka bude orientována především na ovládání běžné ekonomicko-administrativní
agendy oboru.
Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a
aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím
rizika na trhu práce. Edukace podle ŠVP klade velký důraz nejen na kvalitu oborové odborné
kvalifikace, ale i na všeobecnou vzdělanost.
Projektování praktického vyučování by mělo ještě více respektovat provázanost a aplikaci
odborných předmětů na konkrétní úkol z praxe a propojení s reálným životem.
Zvýšený důraz bude kladen i na uplatnění aktivizačních a motivačních metod výuky, např.
hromadné, skupinové a individuální diskuze; veřejné prezentování výstupů žáků formou
referátů, seminárních prací, cvičení a úkolů; uplatňování projektové metody výuky apod.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se nejvíce promítne do celkového provozu školy
(třídění komunálního odpadu, šetrné zacházení s energiemi a materiálem, péče žáků o zeleň
a okolí školy). Environmentální výchova a vzdělávání má úzkou vazbu nejen na odborné
předměty, ale stává se rovněž nedílnou součástí sportovně turistických kurzů a školních
výletů (např. návštěva informačních středisek národních parků).
Průřezové téma Člověk v demokratické společnosti je naplňováno zejména integrací běžných
žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je realizováno v rámci
společenskovědního vzdělávání. Je koncepčně naplňováno ve všech vzdělávacích aktivitách.

3.2.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prioritou Střední školy a Mateřské
školy Aloyse Klara.
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na
rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají
právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského
zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
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Podpůrná opatření spočívají v:
a)

poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b)

úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb,

c)

úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d)

použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,
využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a
podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e)

úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími
programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f)

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g)

využití asistenta pedagoga,

h)

využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka,
přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo
studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních
právních předpisů, nebo

i)

poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky
upravených.

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a
hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve
vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Pokud by k naplnění
vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně,
doporučí škola nebo školské zařízení žákovi využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro
zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými
opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu
(IVP). PLPP a IVP zpracovává škola.

3.3.

Organizace výuky

Základním schématem organizace výuky je rozdělení předmětů na všeobecně vzdělávací a
odborné. Všeobecně vzdělávací předměty směřují k obecné vzdělanosti a rozvoji klíčových
kompetencí. Těžištěm odborných předmětů je praktická výuka s návazností na teoreticky
zaměřené části odborných předmětů, která vede k rozvoji odborných kompetencí, tedy
zvládnutí ekonomicko-administrativní agendy oboru. V rozvrhu se teoretická a praktická
výuka střídá tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity vzdělávacího procesu. Praktická a
teoretická výuka je realizována během týdne v jednotlivých předmětech, praktická výuka
může být v rozvrhu řešena jako vícehodinový blok na sebe navazujících odborných předmětů.
Nedílnou součástí praktické výuky je učební a odborná praxe. Učební praxe je přímo
rozvrhována
v rámci speciálních odborných předmětů zaměřených výhradně na praktickou výuku.
Odbornou praxi si žáci sami individuálně zajišťují a organizují. Praxe bude probíhat ve
druhém ročníku v období od 1. prosince do 15. ledna. Průběh vykonané praxe dokládají žáci
potvrzením příslušného pracoviště. O průběhu praxe si žáci vedou podrobné záznamy. Zde
dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností a výstupů. Na základě těchto záznamů
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žáci vypracují podrobnou zprávu a odevzdají v elektronické podobě do sedmi dnů po
ukončení praxe. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů.

3.4.

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků přispívá k dosažení výukových cílů a motivaci žáků. Pravidla hodnocení
prospěchu a chování vychází z platného legislativního rámce a Klasifikačního řádu, který je
zakotven ve Školním řádu. Prospěch a chování jsou hodnoceny (klasifikovány) známkou.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
Při hodnocení žáka se přihlíží k jeho možnostem, schopnostem a zdravotnímu oslabení nebo
postižení. Hodnocení žáka se vždy vztahuje ke vzdělávacímu programu oboru.
Zamešká- li žák více jak polovinu odučených hodin ve vyučovaném předmětu v daném
pololetí, vykoná klasifikační zkoušku.
Kriteria pro klasifikaci výuky
Stupeň 1 – výborný
- žák používá při řešení teoretických i praktických úkolů osvojené poznatky
a dovednosti správně nebo s menšími chybami
- žák po konzultaci s učitelem chápe chyby, samostatně je opraví a neopakuje
- ústní a písemný projev žáka je zpravidla správný a výstižný
- žák po předběžném návodu učitele samostatně pracuje
- žák o učivo aktivně projevuje zájem, má k učivu pozitivní vztah, projevuje tvořivý
přístup při řešení úkolů
- žák má vždy potřebné učební pomůcky a plní zadanou domácí přípravu
- žák při odborném výcviku a odborných předmětech udržuje své pracoviště v čistotě a
pořádku, neplýtvá materiálem a správně s ním zachází
- technické provedení práce žáka je bez chyb a nedostatků
- žák má pracovní návyky a samostatně je uplatňuje, plně a bez pobízení využívá
pracovní čas
Stupeň 2 – chvalitebný
- žák používá při řešení teoretických i praktických úkolů osvojené poznatky
a dovednosti s menšími chybami
- žák po konzultaci s učitelem chápe chyby, podle návodu je opraví a neopakuje
- ústní a písemný projev žáka má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti
- žák po předběžném návodu učitele pracuje s menšími obtížemi samostatně
- žák o učivo projevuje zájem, drobné nedostatky se snaží vyvážit zvýšenou aktivitou
- žák má potřebné učební pomůcky a s drobnými nedostatky plní zadanou domácí
přípravu
- žák při odborném výcviku udržuje své pracoviště s menšími nedostatky v čistotě a
pořádku, snaží se neplýtvat materiálem a správně s ním zacházet
- technické provedení práce žáka má drobné nedostatky, které nenarušují celek
- žák má pracovní návyky a s menšími výkyvy je uplatňuje, pracovní čas využívá
s menšími výkyvy
Stupeň 3 – dobrý
- žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků mezery
- žák si po konzultaci s učitelem uvědomuje chyby a za asistence učitele je opraví
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-

-

žák své dovednosti a vědomosti dokáže použít jen za pomoci učitele
ústní a písemný projev žáka je málo rozvinutý a nepřesný
žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele
žák o učivo projevuje malý zájem, není aktivní
žák má většinou potřebné učební pomůcky a výkyvy v plnění domácí přípravy
žák má při odborném výcviku problémy s udržováním svého pracoviště v čistotě a
pořádku, musí být učitelem upozorňován na to, aby neplýtval materiálem a správně
s ním zacházel
technické provedení práce žáka je s chybami, které narušují celek, žák umí podle
návodu učitele chyby opravit
žák má problémy s pracovními návyky, musí s ním být opakovány a procvičovány,
k práci musí být občas pobízen, jeho výkon kolísá

Stupeň 4 – dostatečný
- žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery
- žák nechápe ani po konzultaci s učitelem chyby a nadále je opakuje
- žák dokáže použít své dovednosti a vědomosti velmi omezeně a jen za stálé pomoci
učitele
- ústní a písemný projev žáka je nerozvinutý a nepřesný
- žák pracuje pouze pod trvalým dohledem učitele
- žák je pasivní, neprojevuje o učivo přílišný zájem
- žák nemívá učební pomůcky na výuku a domácí přípravu plní jen se závažnými
nedostatky
- žák při odborném výcviku neudržuje své pracoviště v čistotě a pořádku, musí být pod
trvalým dohledem učitele, aby neplýtval materiálem a správně s ním zacházel
- technické provedení práce žáka je nedbalé a s chybami, které narušují celek, žák má
potíže s opravením chyb za asistence učitele
- žák pracuje nesoustavně, má nedostatečně osvojené pracovní návyky, k práci musí
být neustále pobízen a veden učitelem
Stupeň 5 – nedostatečný
- žák si předepsané učivo neosvojil
- žák své dovednosti a vědomosti nedokáže použít ani za pomoci učitele
- ústní a písemný projev žáka je nevyhovující a nedostatečný
- žák nepracuje ani pod trvalým dohledem a za pomoci učitele
- žák nemá o učivo zájem, k výuce se staví negativně nebo zcela pasivně
- žák nemá potřebné učební pomůcky a neplní zadanou domácí přípravu
- žák při odborném výcviku neudržuje a nemá zájem udržovat své pracoviště v čistotě a
pořádku, vědomě plýtvá materiálem nebo ho nesprávným zacházením znehodnocuje
- technické provedení práce žáka je nedbalé s chybami nebo žák práci vůbec
nedokončí, neumí nebo nemá zájem chyby odstranit ani s asistencí učitele
- žák nemá pracovní návyky, nepracuje a nemá snahu pracovat
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Kriteria pro klasifikaci chování
Stupeň 1 – velmi dobré
Žák respektuje ustanovení vnitřního řádu školy a školního řádu, chová se podle pravidel
společenského chování. Projevuje kladný vztah k učitelům, ke spolužákům
a zaměstnancům školy.
Stupeň 2 – uspokojivé
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků proti ustanovením vnitřního řádu školy, školního řádu a pravidlům společenského
soužití. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 – neuspokojivé
Žák se dopouští závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy, školnímu řádu, nerespektuje
pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení
kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.
Hodnocení v jednotlivých předmětech probíhá písemnou a ústní formou. Písemné hodnocení
se realizuje pomocí testů, písemných prací a shrnujících písemných prací s otevřenými a
uzavřenými otázkami (tzv. multi-chose) nebo jejich kombinací. Při ústním hodnocení je
zohledňována úroveň slovního projevu. Písemné hodnocení zohledňuje i grafickou stránku
jazyka. Hodnocení si všímá nejen znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich
prezentace. Hodnocení se dále zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k výuce v hodinách
(aktivita), plnění zadaných úkolů a cvičení v rámci praktické výuky, samostudium formou
referátů a seminárních prací. Žáci mají možnost v přiměřené míře na opětovné prokázání
svých znalostí a dovedností formou opravného testu či opravné písemné práce. Součástí
hodnocení jsou také výstupy žáka v rámci učební a odborné praxe. Klíčové kompetence žáka
jsou součástí hodnocení v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Společné zásady při hodnocení





hodnocení vždy zohledňuje speciální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, vychází ze
společného rámce a plní tím významnou integrační úlohu pro jedince s různými typy
speciálních vzdělávacích potřeb;
hodnocení působí jako motivační, nikoli represivní prvek v procesu vzdělávání;
hodnocení má vypovídací hodnotu (informační a diagnostickou) o aktuální dosažené
úrovni (kvalitě) vzdělání;
hodnocení pomáhá učiteli ověřit dosažený pokrok v procesu vzdělávání,
hodnocení žáků je chápáno nejen jako zpětná vazba pro žáky, ale i pro učitele.

3.5.

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

BOZP se řídí Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky z 22. prosince 2005.
Při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků vychází škola
z vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi a prostředím v celém
režimu žáka ve škole v rámci výchovného a vzdělávacího působení. Bere v úvahu možné
ohrožení žáků při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v obci v rámci školního
vyučování a při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží
k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a
ukázněnosti.
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Škola podle školního vzdělávacího programu seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím
jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví
žáků a jejich bezpečnosti.

3.6.
-

-

-

Podmínky pro příjímání ke vzdělání a způsob ukončení vzdělání

jednotná kritéria přijímacího řízení jsou stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů,
úspěšné ukončení středního vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou
a výučním listem,
splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a
zájmu,
v rámci přijímacího řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělávání žáka/žákyně na
střední škole,
uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí,
které bude sestaveno na základě prospěchu na střední škole (bodově se hodnotí
průměry na vysvědčení za druhé pololetí 1. ročníku, druhé pololetí 2. ročníku a první
pololetí 3. ročníku, které se uvádějí na přihlášce),
do celkového hodnocení se započítávají i mimořádné okolnosti (zdravotní
znevýhodnění, zájmová činnost, účast v soutěžích apod., které musí žák před
přijímacím řízením doložit, nejlépe zaslat s přihláškou),
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru
stanovených vládním nařízením,
vzdělávání je ukončeno vykonáním maturitní zkoušky.

Zdravotní způsobilost:
Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné
vzdělání v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o
vzdělávání na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na
střední škole jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
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4. Učební plán
4.1

Tabulka

Viz kapitola 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP- část ŠVP

4.2

Poznámky k učebnímu plánu

Učební plán je sestavován s ohledem na specifika ve vzdělávání dospělých v nástavbovém
studiu. I v denní formě studia se mohou setkávat čerství dospělí absolventi středního
vzdělávání s výučním listem, kteří plynule pokračují ve vzdělávání přechodem z odborného
učiliště v prohloubení své kvalifikace, s absolventy s různě dlouhou zkušeností z pracovního
procesu. Skladba předmětů učebního plánu reflektuje možnost dalšího prohlubování
kvalifikace absolventů v oblasti terciárního vzdělávání (studium na VOŠ, VŠ), zejm.
v příbuzných oborech.

4.3

Přehled využití týdnů ve školním roce

Ročník
Vyučování podle rozpisu učiva
Odborná praxe celkem …týdnů
Maturitní zkouška
Časová rezerva

1
34
0
0
2

2
30
2
2
2

Celkem

36

36
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5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP

ŠVP

RVP
Vzdělávací
oblasti
a obsahové
okruhy

Jazykové
vzdělávání:
Český jazyk
Cizí jazyky

Min. počet Vyučovací předmět
týdenních
vyučovací
ch
hodin

2

Čjl
Aj/Nj

5
OA/ONj

Estetické
vzdělávání
Vzdělávání
pro zdraví
Ekonomika a
právo

3
4
10

Čjl
Tv
Ek
Mm
Zes
Pr

Účetnictví a
daně

8

Úč
Du

Písemná a
ústní
komunikace

Pek
5
Ras

Společensko
vědní
vzdělávání
Matematické
vzdělávání
Vzdělávání
v inf. a
komunikačních
tech.

CELKEM

3

3

ZSV

M
IKT

6

Český jazyk a
literatura
Anglický /
Německý jazyk
(Aj/Nj)
Obchodní
angličtina /
Obchodní
němčina
Český jazyk a
literatura

Počet
týdenních
hodin
1.

2.
2

2

4

4

4

8

1

1

2

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

Ekonomika
Management a
marketing
Základy
evropských studií
Právo

3

3

6

1

2

3

2
1

1
2

3
3

Účetnictví
Daňové a účetní
praktikum
Písemná a
elektronická
komunikace
Rétorika a
obchodní styk

3

3

6

2

2

4

2

2

4

1

0

1

Základy
společenských
věd

2

3

Matematika

4

3

7

2
34

2
34

4
68

Informační a
komunikační
technologie
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6. Učební osnova (viz příloha)

6.1.

Obecný cíl vyučovacího předmětu

6.2.

Charakteristika učiva

6.3.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

6.4.

Pojetí výuky

6.5.

Hodnocení výsledků žáků

6.6.

Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí

6.7.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
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7. Personální a materiální zabezpečení vzdělávání
7.1. Personální zajištění výuky
Praktická a teoretická výuka je zajištěna kvalifikovanými odborníky s praxí v jednotlivých
oborech a pedagogické činnosti. Ve Střední škole Aloyse Klara působí přibližně 60 pedagogů
(učitelé, vychovatelé) s vyváženým zastoupením mužů a žen. Průměrný věk pedagogů je pod
40 let. Ve výuce dále mohou působit asistenti pedagoga, mohou to být např. tlumočnici do
znakového jazyka nebo asistenti pro žáky s vysokým stupněm postižení.
Na škole dále působí kariérní a výchovný poradce, školní psycholog, preventista sociálněpatologických jevů.
7.2.

Materiální zajištění výuky

Střední škola Aloyse Klara vzdělává především žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
od tohoto cíle se odvíjí materiálně technické zabezpečení výuky. Budova školy se nachází
v klidném prostředí na pozemku se zelení a se sportovištěm (atletická dráha 100 m, tenisové
kurty, beach-volejbalové kurty, fotbalové hřiště, sektor pro skok daleký a sektor pro vrh koulí).
V areálu školy byla dále vybudována sportovní hala pro míčové sporty. Pozemek školy je také
využíván pro relaxaci, sportovní a jiné aktivity spojené jak s výukou, tak s volným časem
žáků. V areálu školy se nachází venkovní učebny pro výuku za pěkného počasí, aroma
zahrada určená pro relaxaci a výuku a horolezecká stěna. Využití zahrady navazuje na
program EVVO (Environmentální výchova, vzdělávání, osvěta). V budově jsou umístěny
učebny praktického vyučování, teoretické učebny, školní jídelna, internát a tělocvična.
Budova je uzpůsobena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Teoretická
výuka je realizována v dobře osvětlených učebnách za použití moderních pomůcek ( 2
učebny informačních technologií, několik interaktivních tabulí, dataprojektory, audiovizuální
technika). Výuka žáků se smyslovým postižením je zajištěna kompenzačními pomůckami hlasový výstup NTB, braillská tiskárna, braillský řádek, televizní lupa, zvětšovací program.
Výuka odborných (praktických) předmětů je zajištěna v plně vybavených dílnách. Vyučovací
předmět Knihařská výroba je prováděn na strojích a s nástroji běžně používanými v praxi.
Stroje a vybavení dílen jsou průběžně doplňovány a inovovány podle aktuální situace
v příslušném oboru. Do vybavení dílen a učeben odborných předmětů je systematicky
instalováno vybavení zvyšující kvalitu vzdělávání a rozšiřující kompetence absolventů.
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8. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP
Sociální partneři jsou partnerské organizace, kde žáci mohou absolvovat odbornou praxi.
Partnerské organizace jsou podnikatelskými subjekty v oblasti obchodu a služeb. Žáci zde
mohou získat praktické zkušenosti zejména na pozicích asistent/office manager,
asistent/junior účetní apod. Dohled nad žáky je zajištěn pedagogy odborných předmětů nebo
odborným personálem na pracovišti.
Za sociální partnery jsou považovány také místně příslušné správní úřady a instituce, kam
mohou žáci docházet v rámci jednodenních exkurzí, soutěží, společenských, poznávacích a
kulturních akcí, vždy podle aktuálně probíraného učiva a aktuální nabídky ze strany těchto
organizací a institucí. Jedná se například o tyto organizace:
Obecní živnostenský úřad, Úřad MČ Praha 4, Finanční úřad, Úřad práce, Městský soud,
Česká národní banka, Pobočky komerčních bank, Vysoká škola ekonomická v Praze, aj.

17

