
Mapa pojmů: standardy odborného vzdělávání 

Národní úroveň

Úroveň školy

Slovník pojmů

Rámcový vzdělávací program
hlavní (národní) kurikulární dokument pro
jednotlivé úrovně vzdělávání; stanovuje cíle, formy,
délku a obsah vzdělávání podle zaměření daného
oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání,
profesní profil, podmínky průběhu a ukončování
vzdělávání, vymezují zásady pro tvorbu školních
vzdělávacích programů (zdroj: slovník pojmů
Pospolu).

Školní vzdělávací program
kurikulární dokument zpracovávaný jednotlivými
školami s respektováním východiska v příslušném
rámcovém vzdělávacím programu; konkretizuje
požadavky rámcového vzdělávacího programu v
prostředí konkrétní školy (zdroj: dtto)

Tematický plán odborného výcviku
Konkretizace odb. výcviku v oboru po ročnících,
tématech, výsledcích vzdělávání a učivu, vč.
hodinové dotace

Rámcový vzdělávací 
program (RVP)

Školní vzdělávací program 
(ŠVP)

Tematický plán odb. výcviku

http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/obecneModely1505/Slovnicek_pojmu.pdf


Mapa pojmů: organizace středního vzdělávání

Členění vzdělávání ve střední škole

Teoretické vyučování Praktické vyučování

Odborný výcvik

Odborná praxe

Učební praxe

Cvičení

Slovník pojmů

Praktické vyučování se člení na odborný výcvik, odb. praxi, učební
praxi podle jednotlivých oborů vzdělání.
Uskutečňuje se ve školách a školských zařízeních nebo na
pracovištích fyzických nebo právnických osob, které:
1) mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a
2) uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického
vyučování a podmínkách pro jeho konání (zdroj: školský zákon)

Odborný výcvik spočívá v osvojování základních praktických
dovedností, činností a návyků potřebných při výkonu povolání;
minimální rozsah stanoven v příslušném RVP; obsah určen školním
vzdělávacím programem (zdroj: slovník pojmů Pospolu).

Odborná praxe spočívá v osvojování dovedností spojených s
požadavky na střední management v daném oboru; probíhá v
blocích, zpravidla celých týdnech; minimální počet týdnů odborné
praxe za dobu vzdělávání stanoven v příslušném RVP; obsah určen
školním vzdělávacím programem (zdroj: dtto)

Učební praxe je realizována pravidelně v rámci vyučovacího
předmětu - v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích
hodin (zdroj: SŠ prof. Zdeňka Matějčka)

Cvičení je praktickou částí vyučovacích předmětů, které posilují
odborné vzdělávání a přípravu žáků. Rozsah je stanoven v učebním
plánu počtem týdenních vyučovacích hodin.

Typické členění forem prakt. vyučování
Odborný výcvik – učební obory, maturitní „L“ obory
Odborná praxe, učební praxe, cvičení – maturitní obory 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/obecneModely1505/Slovnicek_pojmu.pdf
http://www.skolspec.cz/prakticke-vyucovani/


Mapa pojmů: pracovní pozice v prakt. vyučování

Škola

Slovník pojmů

Garant spolupráce je pracovník zaměstnavatele starající se o
spolupráci se školou (zdroj: slovník pojmů Pospolu).

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec smluvního
pracoviště praktického vyučování; na pracovišti vede odbornou
přípravu žáků ve formě odborného výcviku, resp. odborné praxe
(zdroj: dtto)

Odborník z praxe je zástupce zaměstnavatelské sféry ve výuce, při
aktivitách spojených s osvojováním odborných kompetencí žáků,
účastník závěrečných zkoušek učňovských oborů (zdroj: slovník
pojmů Pospolu, školský zákon)

Učitel (mistr) odborného výcviku je pedagogický pracovník školy,
zajišťující kvalifikovanou výuku odborného výcviku na školních
pracovištích, případně v reálném prostředí zaměstnavatelů (zdroj:
slovník pojmů Pospolu)

Učitel praktického vyučování je pedagogický pracovník školy,
zajišťující výuku prakticky zaměřených předmětů v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou (zdroj: slovník pojmů Pospolu)

Podnik

Garant spolupráce

Instruktor prakt. 
vyučování

Koordinátor spolupráce

Odborník z praxe

Učitel (mistr) odborného 
výcviku

Učitel prakt. vyučování

http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/obecneModely1505/Slovnicek_pojmu.pdf


Mapa pojmů: spolupráce škola - podnik

Možná místa realizace praktického vyučování

Škola, školské zařízení

Podnik

Oprávnění k činnosti související s 
oborem vzdělání

2 podmínky pro podnik

Smlouva se školou o obsahu a rozsahu 
prakt. vyučování a podmínkách pro jeho 

konání

Obory vzdělání, druhy činnosti žáků při PV

Místo konání praktického vyučování

Časový rozvrh PV, délku a den zahájení

Počet žáků, účastnících se PV

Poskytování nástrojů, doprava žáků 

Odměňování žáků za produkt. činnost

Opatření BOZP a hyg. podmínek

Podmínky spolupráce zástupců školy a podniku 
při organizaci PV, požadavky na instruktory

Ujednání o náhradě nákladů, které podniku 
vznikají při uskutečňování PV

náležitosti smlouvy

Projekt Pospolu doporučuje Plán spolupráce školy a
podniku:
nástroj pro plánování spolupráce školy a zaměstnavatele;
obsahuje všechny podstatné informace o plánování
spolupráce; každoročně či podle momentálních potřeb
aktualizovaný; možná forma – dodatek k ŠVP


