Charakteristika vzdělávacího programu
Pojetí vzdělávání
Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky - všeobecně vzdělávací a odborná. Obsahové
okruhy tvoří předměty všeobecně vzdělávací (jazykové, společenskovědní, přírodovědné,
matematické, estetické, informační a komunikační technologie a výchova ke zdraví), další se
týkají ekonomiky a řízení sociálních služeb a podstatnou součástí výuky jsou skupiny
odborných předmětů – přímá péče a osobní asistence, sociálně – výchovná činnost a sociální
vztahy a dovednosti. Do celkového počtu vyučovacích hodin jsou zařazeny i disponibilní
hodiny sloužící k prohloubení učiva. Nabídka povinně volitelných předmětů vhodně doplňuje
profesní zaměření oboru vzdělávání.
Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní
úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Prostřednictvím odborné složky žáci
získávají profesní kompetence pečovatelské, komunikační - zejména umění aktivně
naslouchat, interpersonální – umění jednat s lidmi a schopnost týmové práce, schopnost řešit
problémy, účelně se rozhodovat a plánovat, dodržovat profesní etiku, řídit se legislativními
normami.

Organizace výuky
Komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách
školy pod vedením zkušených pedagogů. Velká část odborné přípravy je realizována formou
cvičení v odborných učebnách školy (předměty přímé péče a osobní asistence) a dále ve
specializovaných učebnách.
Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe, která probíhá ve 3. ročníku v rozsahu 3
hod týdně a ve 4. ročníku v rozsahu 4 hod. pod vedením odborné učitelky v zařízeních
sociální péče a služeb. Kromě toho žáci absolvují souvislou praxi od 2. ročníku v rozsahu 1
týdne, ve 3. ročníku 4 týdny a ve 4. ročníku 1 týden za spoluúčasti zaměstnanců vybraných
pracovišť. Veškerá činnost prováděná na těchto pracovištích je právně ošetřena.
Organizace výuky dálkového studia
Studium je organizováno jako pětileté dálkové studium. Struktura obsahu výuky je vyjádřena
učebním plánem. Vzdělávací oblast a obsahové okruhy tvoří identické předměty jako u
denního studia. Dálkově studující navštěvují školu 1 den v týdnu, výuka v rozsahu 8 – 9
vyučovacích hodin týdně je cca 250 hodin ročně. Žáci mají možnost dalších konzultací v době
konzultačních hodin vyučujících.
Pro nastupující žáky prvních ročníků organizujeme adaptační kurz, jehož cílem je usnadnění
adaptace žáků prvních ročníků na nový kolektiv a změnu studia s přechodem na střední školu.
Kurz posiluje vznik pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli, vychovateli a také v kolektivu
třídy. Program posiluje kontinuální přístup k prevenci sociálně patologických jevů a navazuje
na Minimální preventivní program.
V průběhu studia usilujeme o všestranný rozvoj žáků a zařazujeme další sportovní aktivity v
rámci předmětu tělesná výchova (zimní lyžařský výcvik v 1. ročníku a sportovně-turistický
kurz ve 2. ročníku).

Programová náplň jednotlivých kurzů
1.ročník - adaptační
1.ročník – lyžařský kurz
2. ročník – sportovně
turistický kurz
Cíl – snazší začlenění do
Cíl - ozdravný, regenerační Cíl - ozdravný, regenerační a
nového kolektivu
a relaxační
relaxační
 seznamovací aktivity pod
vedením psychologa
 prevence zneužívání
návykových látek
 prevence šikany
 zdravý životní styl
 PT ČŽP - biosféra v
ekosystémovém prostředí

lyžařský výcvik na všech
typech lyží a na snowboardu
 zimní hry
 zimní turistika
 odborné přednášky
 regeneračně – relaxační
program (např. plavání,
kooperační a kreativní hry)

 tradiční a netradiční sportovní
hry a aktivity
 kondiční, kooperační a
kreativní hry
EVVO (společensky závažná
témata)
 prožitkové a adrenalinové
aktivity

V rámci mimo-vyučovacích aktivit škola realizuje:
 zahraniční lyžařský kurz pro přihlášené žáky ze všech ročníků
 zahraniční zájezdy do Německa, na Slovensko, do Itálie
 zájezdy do pražských divadel pro přihlášené do Klubu mladého diváka
 kroužek první pomoci
 dramatický kroužek
 kroužek sborového zpěvu
 výtvarný kroužek
 účast v soutěžích sportovních, jazykových, první pomoci, výtvarných apod.
Adaptační, lyžařský a sportovně turistický kurz u dálkově studujících odpadají stejně jako
mimoškolní aktivity.

