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Charakteristika vzdělávacího programu 

1. Organizace výuky 

Studium je organizováno jako tříleté denní, výchovně vzdělávací proces je naplánován na období 
září až červen v prvním a druhém ročníku, ve 3. ročníku na září až květen. Teoretická výuka je 
organizována v budově na Klínovecké ulici, odborný výcvik a odborná praxe probíhají na 
pracovištích školy a na smluvních pracovištích v oblasti automobilového opravárenství. 
V prvním ročníku mají žáci odborný výcvik v dílnách v budově Centra technického vzdělávání 
a ve druhém a třetím ročníku v dílnách v Karlových Varech v týdenních cyklech – týden škola, 
týden odborný výcvik. Odborná praxe 3. ročníků probíhá v autoservisech v Karlových Varech. 
Odborný výcvik činí v 1. ročníku 17,5 hodin, ve 2. ročníku 17,5 hodin, v posledním ročníku také 
17,5 hodin. 

Výuka je realizována v kmenových nebo odborných učebnách, laboratořích a dílnách, řídí se 
rozvrhem, který je sestaven tak, aby odpovídal požadavkům školy, respektoval specifika 
jednotlivých předmětů a metody výuky. 

Do výuky jsou zařazovány exkurze do výrobních podniků Škoda a. s. Mladá Boleslav, TPCA Kolín, 
do značkových autoservisů v okolí školy. 

Ve druhém a třetím ročníku probíhá výuka autoškoly (komerční) pro řidičské oprávnění skupiny 
B a C. 

2. Realizace klíčových kompetencí 

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání 
a rozvíjení technického myšlení. Na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, 
potřebných pro praktické řešení úloh. Na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat 
získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody 
a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se 
o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. 
Výuka směřuje k využívání autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, 
problémové učení, týmovou práci. 

Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: 

 diskuse; 
 řízený rozhovor; 
 obhajoba postojů. 

 

Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé: 

 soutěže v oboru; 
 simulační a situační metody; 
 řešení konfliktních situací; 
 veřejné prezentace práce žáků; 
 využívání projektových metod výuky. 

 

Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru. 
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3. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky 

Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, jsou různou měrou realizovány ve všech 
předmětech. 

Občan v demokratické společnosti 

Teoreticky i prakticky se toto téma realizuje především ve všeobecně vzdělávací složce, zejména 
v občanské nauce, ve výuce jazyků, v estetickém vzdělávání. Kromě poznatků základů občanské 
gramotnosti v jednotlivých předmětech (rozvoj osobnosti, mezilidská komunikace, struktura 
společnosti, historie společnosti, politický a právní systém, morálka, svoboda, odpovědnost) je 
toto téma prohlubováno i v odborných předmětech a odborné praxi. Zejména je kladen důraz na 
zodpovědný a aktivní přístup v práci, je vyzvedávána snaha dosáhnout mistrovství ve svém 
oboru nejen hloubkou znalostí a dovedností ve vlastním oboru, ale i poznáním mezioborových 
souvislostí s jejich vazbou na celospolečenské dění. 

Člověk a životní prostředí 

Poznatkové základy se vytvářejí v předmětu biologie, chemie a ekologie, kultivace žáka v tom 
smyslu, aby si vážil a měl úctu k živé i neživé přírodě pak v občanské nauce a estetické výchově. 
Cílem je vytvořit u žáků nejen přesvědčení o ochraně životního prostředí, ale aktivní vztah ve 
smyslu volby takových činností, technologických metod a pracovních postupů, které by 
nepoškozovaly životní prostředí. Konkrétně v profesi automechanika to znamená šetrné 
a hospodárné zacházení se škodlivými látkami a odpady a dodržování zásad uskladňování 
a používání paliv, maziv, kapalných náplní a ostatních látek používaných v autoopravárenství. 

Člověk a svět práce 

Téma se realizuje zejména v ekonomice (trh práce, vybrané kapitoly ze Zákoníku práce, podstata 
a formy podnikání), v občanské nauce (odpovědnost za vlastní budoucnost) a v českém jazyce 
(formulace žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis, prezentace před možným 
zaměstnavatelem), v odborných předmětech (možnost uplatnění, situace v regionu, možnosti 
dalšího vzdělávání, rekvalifikace) a odborné výuce (praxe žáků na pracovištích firem). 

Informační a komunikační technologie 

Toto téma se realizuje v samostatném předmětu, ale prostupuje i do dalších předmětů. Díky 
počítačovým technologiím je možné rychlé vyhledávání nejrůznějších informací, jejich efektivní 
zpracování a přehledná forma prezentace. IT zefektivňují i samotný proces výuky a hodnocení. 
Počítačové programy doplňují všechny vyučovací předměty, jsou schopné propojit slovo 
s obrazem a pohybem. v oblasti odborné výuky se rozvíjí aplikované znalosti především 
v částech technické dokumentace a diagnostiky. Pro domácí přípravu žáků je k disposici školní e-
learningový portál. 

4. Způsob a kritéria hodnocení žáků 

Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou 
součástí Školního řádu, jenž v článku V. stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.  

Žáci jsou hodnoceni klasifikačními stupni 1 až 5. Konkretizace hlavních zásad hodnocení 
a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných ŠVP. 

Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti 
sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby 
podporovaly talentové žáky. 
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5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví 
neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, 
technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky. Požadavky vybrané 
z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem 
teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o informace 
o možných rizicích ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při teoretickém i praktickém 
vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik. 

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným 
zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, 
a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí 
musí být prokazatelné. Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu 
s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník práce, 
vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané 
práce z důvodu přípravy na povolání. 

6. Podmínky přijímání ke vzdělávání  

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky po devíti letech studia. 
Při přijímání ke studiu se hodnotí dosažené studijní výsledky z předchozího studia na ZŠ, a to 
1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. 

Zdravotní způsobilost uchazeče: 

Uchazeči o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor 
vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 
Případné zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru vzdělání 
nebo předpokládaného uplatnění. Vše dle nařízení vlády 689/2004 ve znění pozdějších předpisů 
(224/2007 Sb). 

7. Způsob ukončení studia 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní zkoušky 
z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Organizace a provedení 
závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy. 

8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným dle potřeb 
jednotlivců a možností školy tak, aby došlo k naplnění vzdělávacích možností každého 
jednotlivce. Řídí se zákonem 561/2004 Sb. v pozdějším znění a vyhláškami o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškami o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských zařízeních. 

Koordinátorem mezi subjekty (rodiče, žák, školské poradenské zařízení, vyučující, případně 
další instituce) zapojenými do vytváření, realizace a vyhodnocování účinnosti podpůrných 
opatření je výchovný poradce školy, který úzce spolupracuje s třídními učiteli. 
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Škola informuje rodiče žáků o poskytování podpůrných opatření v pokynech zaslaných 
v pozvánce žáka k přijímacím zkouškám, v dotazníku pro žáky a rodiče ihned po nástupu do 
prvního ročníku, na třídních schůzkách (v prvním ročníku ihned v září). Na konci 
předposledního ročníku škola (prostřednictvím výchovného poradce a třídního učitele) seznámí 
žáky s možností uzpůsobení podmínek při konání maturitní či závěrečné zkoušky. 

8.1 Podpora žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje uplatnění podpůrných opatření 

Studijní obor mohou studovat žáci s určitým zdravotním postižením. Podle druhu a stupně 
postižení volí škola vhodné prostředky, metody a formy k vytvoření vyrovnaných podmínek pro 
handicapované žáky následujícím způsobem: 

a) Žáci jsou v případě potřeby zohledňováni při přijímacím řízení na školu (pokud se v rámci 
zvoleného oboru koná přijímací zkouška). 

b) Při studiu na škole jsou jejich potřeby zajišťovány formou individuální integrace. Po nástupu 
do prvního ročníku se žáci se zdravotním postižením zaevidují u výchovného poradce školy, 
který na základě jejich zprávy z pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) a jejich 
konkrétních požadavků rozhodne o úrovni zvýhodnění. Škola umožňuje v závažných 
případech úpravy rozsahu učiva a uvolnění z některých předmětů, použití notebooku, 
diktafonu či jiných kompenzačních pomůcek, odborné konzultace u vyučujících. Ve většině 
případů se však jedná o lehčí postižení, kdy žák plně zvládá náplň jednotlivých předmětů. 
v těchto případech výchovný poradce spolu s třídním učitelem informují vyučující 
o specifických potřebách žáka a v případě doporučení PPP vypracovávají individuální 
vzdělávací program (dále jen IVP), kde jsou uvedeny obecné metodické přístupy i konkrétní 
metody a formy výuky a hodnocení v jednotlivých předmětech, případně využití 
kompenzačních pomůcek. Tento IVP je vypracován na počátku každého školního roku 
a během studia ho výchovný poradce případně upravuje dle okamžitých potřeb žáka nebo 
poznatků vyučujících. v případě potřeby kontaktuje pedagogicko-psychologickou poradnu. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou na naší škole využívána podle doporučení ŠPZ 

a) metod výuky 

- respektování individuálního pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času 
k zvládnutí úkolů 

- respektování snížené kvality grafických výstupů, případně jejich náhradou použitím PC 
programů 

- využití speciálních pomůcek při práci žáka doma, při výuce, případně i písemných pracích 

- individuální přístup k žákovi a častější kontrola pochopení látky a úkolů během výuky 

b) organizačních forem výuky 

- střídání forem a činností během výuky 

- využívání i jiných forem výuky než je frontální výuka 

- v případě vážných problémů může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká 
přestávka 

c) úpravě obsahu a jeho časového rozložení 

- žákovi rozložit si učivo tak, aby měl prostor pro doplnění učiva (například z důvodu 
omluvené absence) 

- v odůvodněných případech umožňuje žákům úpravu obsahu tak, aby byl kompenzován 
handicap žáka 

d) úprava výstupů  
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- na naší škole není až na výjimky realizována zejména: 

I. v úpravě podmínek vzdělání (metody, formy a organizace výuky, bezbariérový přístup, 
hodnocení žáka) 

II. ve využití kompenzačních pomůcek (pracovní listy a digitální materiály, pomůcky 
umožňující vizuální oporu, PC, diktafon) 

III. v přístupu pedagogů k žákovi, případně začleněním dalšího nepedagogického pracovníka 
do výuky. 

Doporučení ze školského poradenského zařízení (ŠPZ) jsou uložena u výchovného poradce, 
který zajišťuje předání informací třídním učitelům a vyučujícím (prostřednictvím intranetové 
nástěnky a mailové pošty, informací na pedagogické radě), zajišťuje komunikaci s rodiči 
a žákem, stanovuje termíny pro tvorbu a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo 
individuálního plánu (IVP) a spolupracuje při jejich tvorbě. Spolu s třídním učitelem sleduje 
dodržování uvedených materiálů a případně je uzpůsobuje potřebám žáka. Výchovný poradce 
kontroluje zápis dat do školní dokumentace (bakaláři) a eviduje zakoupené pomůcky pro 
jednotlivé žáky v rámci podpůrných opatření, zabezpečuje jejich nákup a zodpovídá za jejich 
předání žákům. Třídní učitel sleduje situaci ve třídě, vytipovává žáky, kteří mají problémy se 
studiem a jsou ohroženi školním neúspěchem, zodpovídá za vytvoření PLPP a IVP, sleduje jejich 
dodržování a pomáhá výchovnému poradci v jejich vyhodnocení. 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 
koordinuje jeho činnost a je pověřen spoluprací s ŠPZ, dále metodikem prevence a jednání se též 
účastní vždy příslušný třídní učitel, v některých případech i ředitel či zástupce vedení školy.  

Následuje časové rozložení podpory žáků se SVP během studia: 

a) Podpora žáků u přijímacích zkoušek 

Pokud bylo k přihlášce na SŠ přiloženo doporučení školského poradenského zařízení, škola 
zajistí realizaci navrhovaných podpůrných opatření. 

b) Podpora žáků v prvním ročníku  

Ihned po nástupu do prvního ročníku předají třídní učitelé žákům dotazník pro zákonné 
zástupce, který umožňuje zjistit škole handicapované žáky a oblast handicapu. Současně 
v něm žádáme rodiče o předložení materiálů ze školského poradenského zařízení a plánu 
pedagogické podpory ze ZŠ. Na základě těchto materiálů a písemného informovaného 
souhlasu zákonného zástupce žáka začne třídní učitel (TU) ve spolupráci s výchovným 
poradcem (VP), ŠPZ, rodiči a vyučujícími vytvářet plán pedagogické podpory (PLPP) nebo 
individuální plán (IVP) pro první ročník. Účinnost navržených opatření je vyhodnocována 
u PLPP nejpozději po 3 měsících, u IVP nejméně jednou ročně od zahájení realizace daných 
opatření - na základě rozhovoru třídního učitele s žákem a vyjádření ostatních vyučujících 
vyhodnotí třídní učitel s VP účinnost PLPP či IVP. Oba dokumenty je možné průběžně 
upravovat a doplňovat dle aktuální situace. 

Vyučující prvních ročníků sledují schopnosti a výkony žáků a v případě nesrovnalostí 
kontaktují třídního učitele, který probere situaci s ostatními vyučujícími a sdělí výchovnému 
poradci. Ten rozhodne spolu s členy školního poradenského pracoviště o tom, zda postačí 
individualizace výuky či bude vytvořen plán pedagogické podpory, popřípadě zda rovnou 
doporučí žákovi vyšetření v ŠPZ. Po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 
třídní učitel vyhodnotí jejich účinnost - na základě rozhovoru s žákem a vyjádření ostatních 
vyučujících. V případě nedostatečnosti informuje TU výchovného poradce a ten informuje 
zákonného zástupce o potřebě využít pomoc ŠPZ. 

c) Podpora žáků ve vyšších ročnících 

Žákům ve vyšších ročnících jsou přiznány PO dle platného doporučení z ŠPZ či SVP. Postup 
tvorby, realizace a vyhodnocení je shodný s pravidly v odstavci b). Vyučující i nadále sledují 
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schopnosti a výkony žáků, zejména žáků nově příchozích, a v případě nesrovnalostí 
kontaktují třídního učitele, který probere situaci s ostatními vyučujícími a sdělí závěry 
výchovnému poradci. Ten rozhodne o tom, zda budou žákovi poskytnuta podpůrná opatření 
a vytvořen plán pedagogické podpory. Další postup je identický s bodem b) 

d) Podpora žáků v posledním ročníku studia 

Škola ve druhém pololetí třetího ročníku informuje žáky o možnosti uzpůsobení podmínek 
u maturitní zkoušky či u závěrečné zkoušky a postupu, který musí žáci dodržet. Na základě 
doporučení ŠPZ pak upraví podmínky zkoušek dle platné legislativy. 

8.2 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Vyhledáváním nadaných žáků jsou pověřeni vždy vyučující daného předmětu. Ti sdělí své 
poznatky TU, který po konzultaci s ostatními vyučujícími daného žáka poskytne informace VP, 
a všichni společně stanoví další postup. Pracovně rozlišujeme 3 typy nadaných žáků. 

a) žák vykazující nadání v jednom předmětu 

Talent takového žáka rozvíjí vyučující daného předmětu – zadáváním náročnějších úloh ve 
výuce či k domácí přípravě, zadáváním referátů, zapojením žáka do odborných soutěží. 
Kromě toho se mu vyučující věnuje individuálně ve výuce (volí vhodné metody výuky – 
problémovou, projektovou či samostatnou práci) a při konzultačních hodinách. Žákovi lze 
vypracovat vyučujícím daného předmětu PLPP, vyučující pak provádí i jeho úpravy 
a vyhodnocení. 

b) žák vykazující mimořádné nadání v jednom předmětu 

Vyučující se věnuje tomuto žákovi obdobně jako v bodě a), může mu však doporučit 
vzdělávání podle individuálního plánu. Ředitel školy pak může na základě žádosti zletilého 
žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka a doporučení ŠPZ povolit žákovi individuální 
vzdělávací plán. IVP vytváří, realizuje a vyhodnocuje vyučující daného předmětu, popřípadě 
komise sestavená z odborníků na dané učivo.  

c) žák vykazující nadání či mimořádné nadání ve více předmětech 

Vyučující předmětů, ve kterých žák projevuje nadání, se snaží podchytit zájem žáka o další 
vzdělávání a nadstavbové aktivity. Úlohou vyučujících je též pomoci žákovi vyprofilovat jeho 
talent a usměrnit jeho aktivity, aby žák mohl uplatnit své nadání, ale nebyl přetížen. 

V případě mimořádného nadání v určité oblasti vzdělávání je umožněno žáku postoupit do 
vyššího ročníku – na základě žádosti zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka 
a po vykonání zkoušek z učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. 

 

Kromě uvedených podpůrných opatření, která plynou ze zákona, škola poskytuje žákům 

prospěchová stipendia, což chápeme jako význačný motivační faktor. 


