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Studenti mohou v průběhu ústního zkoušení (nikoliv při přípravě) volně využívat materiály zpracované v
souvislosti s učitelskou praxí.
OKRUHY
1. Kompetence, autorita, povinnosti a odpovědnost učitele praktického vyučování a odborného výcviku,
návaznost na současnou legislativu (zejména v návaznosti na §§ 22a, b školského zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění a na zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů,
na vyhlášku č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, na vyhlášku č. 263/2008
Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení).
2. Místo didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku v systému pedagogických věd. Formy
vzdělávání v pojetí RVP pro odborné vzdělávání. Organizační formy výuky v praktickém vyučování a
odborném výcviku. Příklady z praxe.
3. Česká školská soustava. Soustava oborů vzdělání odborného vzdělávání. Kategorizace oborů vzdělání
odborného vzdělávání.
4. Volba účinných výukových metod v praktickém vyučování a odborném výcviku. Využití problémových
výukových metod v praktickém vyučování a odborném výcviku. Příklady z praxe.
5. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (struktura a základní pojmy používané v
RVP). Pedagogické dokumenty používané učitelem praktického vyučování a odborného výcviku a jeho
podíl na jejich tvorbě. Příklady ze školní praxe.
6. Význam a možnosti motivace v praktickém vyučování a odborném výcviku (vyjít z teoretických poznatků
o motivaci ve výuce).
7. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienu práce v praktickém vyučování a
odborném výcviku. Legislativa i vnitřní předpisy školy, příp. i smluvního pracoviště.
8. Didaktické zásady a příklady jejich uplatňování při praktickém vyučování a odborném výcviku. Příklady
ze školní praxe.
9. Význam práce s technickou dokumentací a odbornou literaturou, využití technických prostředků v
praktickém vyučování a odborném výcviku. Příklady ze školní praxe.
10. Význam pedagogické diagnostiky a její metody v praktickém vyučování a odborném výcviku (výčet, popis,
využívání).
11. Hodnocení a klasifikace v praktickém vyučování a odborném výcviku (objasnění pojmů, druhy). Pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu, návaznost na současnou legislativu.
(v pojetí zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
12. Pracoviště praktického vyučování (pracoviště právnických a fyzických osob) – funkční spolupráce se
střední školou, sociální partner školy, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v
konzervatoři, ve znění pozdějších změn a doplňků. Příklady ze školní praxe.
13. Vyučovací jednotka v praktickém vyučování a odborném výcviku, příprava učitele praktického vyučování
a odborného výcviku na vyučovací jednotku. Příklady ze školní praxe.

14. Význam a funkce výukového cíle při řízení výuky (plánování, realizace, kontrola). Příklady ze školní
praxe.
15. Vedení lidí v podmínkách střední školy, participace pracovníků i dalších aktérů školního života na řízení
školy (specifika školy jako organizace, styly vedení, techniky vedení, poradní a metodické orgány školy).
Příklady ze školní praxe.
16. Vedení lidí pomocí informací, toky informací ve škole, využití ICT při výuce i řízení školy. Podíl učitele
praktického vyučování a odborného výcviku na marketingové komunikaci školy. Příklady ze školní praxe.
17. Plánování práce školy (druhy plánů z hlediska času, úrovně managementu a obsahového změření) a podíl
pracovníků školy na tvorbě plánů. Příklady ze školní praxe.
18. Profil absolventa střední odborné školy/učiliště v kontextu RVP. Příprava závěrečných zkoušek učitelem
praktického vyučování a odborného výcviku. Nová závěrečná zkouška.
19. Aktuální trendy v českém středním odborném školství (i v kontextu vzdělávací politiky EU): klíčové a
odborné kompetence
20. Vnější a vnitřní evaluace školy a její význam pro rozvoj školy. Vlastní hodnocení školy, výroční zpráva
školy.
21. Místo střední odborné školy/učiliště v celoživotním vzdělávání. E - learning a odborné školy.
22. Specifika vzdělávání dospělých. Zkušenostní učení. Kolbův cyklus.
23. Problematika adaptace začínajících pracovníků, formální vztahy na pracovišti (organizační řád a
organizační schéma školy), obsah a struktura zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
24. Integrace výsledků vzdělávání.
25. Technika, technologie, základní zákonitosti techniky (počet 4) ve vzdělávacích souvislostech.
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