Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2. PROFIL ABSOLVENTA
2.1 Identifikační údaje
Název školy:
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Adresa školy:
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3, 601
82 Brno
Typ školy:
státní
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP):
STROJNÍ MECHANIK
- zkrácené denní studium
Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Délka studia:
1 rok
Forma studia:
denní
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2016
2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání strojní
mechanik, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, svářeč, potrubář, montér kotlář,
stavební zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář.
Absolvent je schopen samostatně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků
konstrukcí i stavebních, provádět montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.
V průběhu studia absolvent může získat až dva průkazy svářeče kovů.
Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.
2.3 Přijímání uchazečů ke studiu
Zkrácené studium oboru strojní mechanik pro získání středního vzdělání s výučním listem je
pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.
Přijímací zkouška se nekoná.
O přijetí ke vzdělávání rozhodne ředitel SOU Kyjov v přijímacím řízení na základě celkového
počtu bodů, které uchazeč získá za výsledky z předchozího vzdělávání a za další skutečnosti,
které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Podrobnější kritéria jsou zveřejňována na webových stránkách SOU a na hlavní nástěnce SOU.
Zdravotní způsobilost
Na přihlášce ke studiu oboru Strojní mechanik je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.).
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání
v oboru podle příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů, v platném znění.
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě,
že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při
praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy,
týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo
činnosti, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá
školského zákona.
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2.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Ukončení vzdělávání probíhá v souladu s platnou legislativou (zákon č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §7276, § 91 v platném znění, a vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve
středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,
v platném znění). Vzdělávání k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou.
Dokladem k dosažení středního vzdělání s výučním listem je výuční list a vysvědčení
o závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška se koná obvykle v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného
výcviku a ústní zkouška.
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4.

UČEBNÍ PLÁN

4.1. Identifikační údaje
Název školy:
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Adresa školy:
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Typ školy:
státní
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP):
STROJNÍ MECHANIK - zkrácené denní studium
Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Délka studia:
1 rok
Forma studia:
denní
Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2016
4.2. Rozpis vyučovacích předmětů a jejich hodinová dotace (učební plán)
Škola:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Kód a název RVP:

23-51-H/01 Strojní mechanik

Název ŠVP:

STROJNÍ MECHANIK - zkrácené denní studium

Vyučovací předmět
Název

Ročník

Počet vyučovacích hodin
za celou dobu vzdělávání

Zkratka

1.

týdenních

celkový

TEV

1

1

32

Ekonomika

EK

1

1

32

Technická dokumentace

TD

1

1

32

Strojnictví

STR

2

2

64

Strojírenská technologie

ST

2

2

64

Technologie

TECH

3,5

3,5

112

Odborný výcvik

OV

24,5

24,5

784

35

35

1120

Povinné předměty:
a) Všeobecně vzdělávací
Tělesná výchova
b) Odborné

Celkem:

Pozn. Hlavně odborné předměty, převaha praktického vyučování, kurzy svařování zdarma:
- odborná připravenost ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzu ZK 111 W01 (nově
ZK 111 1.1) nebo ZK 135 W01 (nově ZK 135 1.1) nebo ZK 311 W01 (nově ZK 311 1.1)
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4.3. Poznámky k učebnímu plánu
1. Obsah vzdělávání vychází z kurikulárních rámců vymezených v RVP. Zařazují se všechny
obsahové okruhy odborného vzdělávání.
2. Vzdělávání v ŠVP STROJNÍ MECHANIK – zkrácené studium se člení na teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování se realizuje v předmětu odborný výcvik. Teoretické
vyučování probíhá 3dny a odborný výcvik 7 dní ve 14 - denním cyklu.
3. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách SOU a na pracovištích SOU nebo na pracovištích
fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách
pro jeho konání.
4. Počty žáků ve třídě a dělení tříd na skupiny jsou v souladu s platnými předpisy1). Nejvyšší
počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven zvláštním právním
předpisem2). V současnosti je stanoveno, že v 1., 2. a 3. ročníku, tj. i ve zkráceném studiu je
v odborném výcviku maximálně 12 žáků na jednoho učitele odborného výcviku.
5. V učebních osnovách může škola provést až 30 % obměnu učiva k zařazení nových poznatků
vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů.
6. V rámci odborného výcviku žáci mohou absolvovat kurz pneumatiky v rozsahu 40 hodin
výuky.
7. V denní formě vzdělávání se zařazuje tělesná výchova nebo jiné pravidelné sportovní aktivity podporující zdraví žáků.
8. Do odborného výcviku jsou přidány hodiny z teorie / 0,5 hodiny technické dokumentace a
0,5 hodiny technologie/, v celkem 24,5 hodinách odborného výcviku.
9. Nepovinné a volitelné předměty nejsou v ŠVP zařazeny.
10. Učivo je ve všech vyučovacích předmětech rozvrženo do 32 týdnů. Zbývající doba se využije podle rozvržení týdnů ve školním roce – viz. tabulka 4.4. Přehled využití týdnů.
4.4. Přehled využití týdnů
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovněvzdělávací akce, příprava a vykonání závěrečné zkoušky
Lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz apod.
Celkem

Ročník
1.
32
7-8
1-2
40

1

) Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; vyhláška č. 13/2005 o středním vzdělávání, v platném znění;
2
) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění.
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