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Profil absolventa
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI
Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo
zaměstnavatele.
Je schopen provádět základní zednické práce při budování nových stavebních objektů, opravách a rekonstrukcích
stávajících stav. objektů pozemních staveb, tj. příprava materiálu, vyměřování konstrukcí dle dokumentace,
betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové
úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby .
Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov,sanace vlhkého
zdiva, obkladačské a kladečské práce, sádrokartonářské práce, železobetonářské práce a výstavba montovaných
staveb.
POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ (KOMPETENCÍ) ABSOL
VENTA
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.
Klíčové kompetence
a) Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky
a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
− mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
− umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
− využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
− přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí;
− znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
b) Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých
životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:
− formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně,
jazykově správně;
− účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
− vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném
prostředí v jednom cizím jazyce;
c) Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní
problémy, tzn. že absolventi by měli:
−porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace k řešení problému, navrhnout způsob
řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
−spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
d) Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni 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 vhodnýchmezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:
− posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání
a chování v různých situacích;;
− reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
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jiných lidí, přijímat radu i kritiku
− mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
− pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
− přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly;
− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům v přístupu k druhým.
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické
společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní,
evropské i světové kultury, tzn. že absolventiby měli:
− jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu;
− dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii
a diskriminaci;
− jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie,
− chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
− uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu.
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 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 absolventi by měli:
− uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám;
− mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, o platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
− znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců;
− rozumět podstatě a principům podnikání.
g) Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:
− správně používat a převádět běžné jednotky;
− číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
− aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině
i prostoru;
− 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 absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn.
absolventi by měli:
− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
− pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
− komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace;
− získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet;
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− uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
Odbornékompetence
a) Provádět zednické práce na pozemních stavbách, tzn. aby absolventi:
− četli technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovali jednoduché stavební
výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem;
− připravovali a organizovali pracoviště, stanovili potřebu materiálu a počet
pracovníků;
− volili a používali potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky
a udržovali je v pořádku
− volili a správně používali materiál a výrobky pro zednické práce, dopravili je na místo
zpracování a připravili je pro zpracování;
− volili správný technologický a pracovní postup při provádění základních zednických, obkladačských,
sádrokartonářských a betonářských prací podle prováděcích výkresů;
− prováděli základní zednické obkladačské, sádrokartonářské a betonářské práce na stavebních objektech a při
rekonstrukcích budov;
− prováděli jednoduché výpočty z oboru;
− posuzovali optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota
vzduchu, vlhkost aj.;
− orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;
− sledovali a hodnotili množství a kvalitu vykonané práce.
b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást technologie a péče o zdraví. Jako součást řízení jakosti a jednu
z podmínek získání či udržení certifikátu jakost ipodle příslušných norem;
− znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevence;
− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpoznali možnost nebezpečí
úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
− uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením
zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali
první pomoc sami poskytnout.
c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
− dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na
pracovišti;
d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:
− znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
− nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚ
LÁNÍ
Střední vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah
a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
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Kompetence absolventa
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzdělávání.
• Kompetence k řešení problémů
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i
mimopracovní problémy.
• Komunikativní kompetence
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní
formě v různých učebních, životních i pracovních situacích.
• Personální a sociální kompetence
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni 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.
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život
v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury.
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 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.
• Matematické kompetence
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické
dovednosti v různých životních situacích.
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a
využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi.

Odborné kompetence
• Provádět zednické práce na pozemních stavbách
• Provádět zednické práce na pozemních stavbách.
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb.
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje.

