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Profil absolventa

2.1 Uplatnění absolventa v praxi

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent Školního vzdělávacího programu Truhlář najde uplatnění zejména při výkonu povolání truhlář

v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech:

- výroba nábytku a zařízení

- dřevěné konstrukce

Žáci, připravovaní na základě tohoto ŠVP, se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých

firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých

dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů,

podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní

kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech

se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

2.2 Popis očekávaných výsledků vzdělání (kompetencí) absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili

v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům

následující klíčové a odborné kompetence.

Kompetence absolventa

 a) Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky

a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito

kompetencemi (absolvent je připraven):

- 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 (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat

a zpracovávat informace;

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

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

b) Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní

problémy, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

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

způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej;

- vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých

aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.

c) Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých

učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je

připraven):

- vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se
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prezentuje;

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;

- zpracuje běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;

- dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;

- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom

cizím jazyce;

- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné

odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné

i ústní formě).

d) Personální a sociální kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti

přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními

a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi

(absolvent je připraven):

- 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;

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně

ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti;

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

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly.

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent uznával hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické

společnosti a dodržoval je, jednal v souladu s udržitelným rozvojem a podporoval hodnoty národní, evropské

i světové kultury, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

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

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;

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

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život;

- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných

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

potřebu celoživotního učení, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

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

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;

- 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.

g) Matematické kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých

životních situacích, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- správně používat a převádět běžné jednotky;

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

- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
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- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním

programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využíval adekvátní zdroje informací a efektivně

pracoval s informacemi, tzn. že absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;

- pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;

- učit se používat nové aplikace;

- komunikovat elektronickou poštou;

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

 Odborné kompetence

a) Pracovat s návrhy a technickou dokumentací

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- pracovat s návrhy, případně s výtvarnými návrhy;

- vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku nebo

jeho části;

- číst technickou dokumentaci jednoduchého výrobku.

b) Zhotovovat základní výrobky truhlářské výroby, provádět jejich opravy a renovace

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- volit a používat vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů;

- volit a používat vhodné materiály a technologické postupy výroby daného výrobku;

- volit a používat vhodné ruční nástroje a strojně-technologické vybavení, provádí jejich seřízení a běžnou

údržbu;

- zhotovuje výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby;

- realizuje odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru;

- kontroluje kvalitu provedené práce a jakosti výrobků;

- provádí volbu vhodného způsobu balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků;

- dodržuje návyk čisté a pečlivě odvedené práce, má cit pro materiál, provedení a hodnotu výrobku;

- dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým způsobem;

- zná správné postupy povrchových úprav a ochrany výrobků a konstrukcí.

c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- dodržuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob

vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků);

- dodržuje systém péče o zdraví pracujících včetně preventivní péče;

- osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti;

- uplatňuje vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první

pomoc sami poskytnout.

d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):

- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

- dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na

pracovišti;

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

e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi (absolvent je připraven):
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- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;

- zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady,

výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

- efektivně hospodařit s finančními prostředky;

- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

2.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení

závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních

vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat úplné

střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými

školeními a kurzy.

Kompetence absolventa
Klíčové kompetence

• Kompetence k učení

• je schopen efektivně se učit

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen běžné pracovní i mimopracovní problémy

• Komunikativní kompetence

• je schopen vyjadřovat se v ústní i písemné formě

• Personální a sociální kompetence

• Je schopen stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního

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

přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• Uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a je motivován

k jejich dodržování, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní,

evropské i světové kultury.

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

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

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

potřebu celoživotního učení

• Matematické kompetence

• je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• Umí pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým

vybavením, rovněž s dalšími prostředky ICT a využívat adekvátní zdroje informací a s

informacemi efektivně pracovat.

Odborné kompetence
• Pracovat s návrhy a technickou dokumentací

• je připraven pracovat s návrhy a technickou dokumentací

• Zhotovovat základní výrobky truhlářské výroby, provádět jejich opravy a renovace

• je připraven zhotovovat základní truhlářské výrobky, provádět jejich opravy a renovace

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
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• je schopen při práci dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• je schopen pracovat kvalitně

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• je připraven chovat se hospodárně


