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Kvalifikační předpoklady pro
učitele odborného výcviku

Něco na úvod o škole …
1951- zahájení vzdělávací činnosti
výuka probíhala v historických budovách z 19. století (některé z nich
škola využívá do dnes)
Střední odborné učiliště energetické Chomutov
Střední integrovaná střední škola energetická Chomutov
Střední škola energetická a stavební Chomutov
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
zřizovatelem je Ústecký kraj

Obory na naší škole
S výučním listem :
Strojní mechanik (Zámečník)
Elektrikář a Elektrikář silnoproud
Instalatér
Zedník
Montér suchých staveb
Truhlář
Klempíř, Malíř a Lakýrník, Tesař – již několik let není otevřen
Ošetřovatel
Zednické práce, Tesařské práce

Obory na naší škole
S maturitní zkouškou :
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik, Mechanik
elektrotechnických zařízení)
Požární ochrana (Strojník požární techniky, Technik požární
ochrany)
Bezpečnost a ochrana obyvatel
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
Obchodní akademie (Obchodní akademie, Sportovní
management)

Několik snímků z dílen …

Nová hala pro SPT…

Rekonstruované
dílny stavo…

Z historie povolání …
• Mistr odborného výcviku
- Zaměstnanec podniku / po roce 1991 školy
- Dovolená dle ZP (2,3 a 4 týdny)
- Pracovní doba 42,5 hodiny týdně

- Učitel odborného výcviku (od r.2005)
- Zaměstnanec školy (zřizovatel kraj)
- Dovolená 8 týdnů
- Úvazek 25 – 35 hodin týdně

Požadavky na vzdělání …
• Zákon č.563/2004 o pedagogických pracovnících ve znění později
vydaných zákonů –…. 379/2015)

• Hlava II – předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků
• §3 – Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka
• - je plně způsobilý k právním úkonům
• - má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou
vykonává
• - je bezúhonný
• - je zdravotně způsobilý a
• - prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Požadavky na vzdělání …
Zákon č.563/2004 o pedagogických pracovnících ve znění později vydaných
předpisů ….. 379/2015)
• §9 – Učitel střední školy
• Odstavec (5) Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci
• a) podle odstavce 3 (Učitel praktického vyučování)
• nebo
• b) střední vzdělání s VL, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a
1) vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním
programu v oblasti pedagogických věd
2) vzděláním v programu CŽV uskutečněného VŠ na přípravu učitelů SŠ nebo
2.st.ZŠ
3) studiem pedagogiky

Platové zařazení …..
• NV č.564/2006 Sb. a další související předpisy… (NV
č. 222/2010 Sb. – Katalog prací) §2 odst.1
9.platové třídy (vyšší odborné vzdělání nebo střední s
maturitní zkouškou)
10.platové třídy (VŠ v bakalářském studijním
programu nebo vyšší odborné vzdělání)
11.platová třída (VŠ v magisterském studijném programu nebo
VŠ v bakalářském studijním programu)

Platové zařazení …..
NV č.564/2006 Sb. a další související předpisy… (NV
č. 222/2010 Sb. – Katalog prací) §2 odst.2
Kvalifikace stanovená „zvláštním právním předpisem“ má
přednost před kvalifikačními předpoklady vzdělání ….
(č.563/2004 Sb. – o pedag.pracovnicích)
Pozn. Učitelé OV jsou zařazeni do :
9.platové třídy
10.platové třídy
Vedoucí učitelé OV
11.platová třída

Platové zařazení …..
• Odpočty let §4 odst.7 NV č.564/2006 Sb.
• Pedagogický pracovník, který sice splňuje odbornou
kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ale nesplňují
vzdělání stanovené v §2 odst.1 pro příslušnou
platovou třídu.
• 9.třída – SV s výučním listem -3 roky
• 10.třída – vyšší odborné vzdělání – 1 rok
- SV s maturitní zkouškou – 3 roky
- SV s výučním listem – 4 roky

Připravované legislativní změny ..
• Je zpracován návrh na změnu tříd u UOV :
9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně
případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s
výučním listem.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení
silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení
motorových vozidel.
•
Zdůvodnění:
•
Bod 2. – požadujeme zcela vypustit a přesunout do 10. PT z důvodu náročnosti a složitosti při výuce těchto
žáků v porovnání s minulostí. V dnešní době je kladen zvýšený důraz na praxi učitele v daném oboru, učení
se novým technologickým postupům ve výrobní činnosti včetně schopnosti aplikace nových poznatků vědy
a techniky v praktické činnosti. Dále dáváme do souvislosti učitele odborného výcviku (UOV)
s pedagogickým pracovníkem – vychovatelem, který je zařazen rovněž do 9. PT a jeho pracovní náplní je
vychovávat, oproti UOV, který vychovává a vzdělává, jeho činnosti jsou náročnější, proto požadujeme
přesunout do 10. PT.

Připravované legislativní změny ..
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích
programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání
s výučním listem.
Zdůvodnění:
Bod 2. – požadujeme zcela vypustit a přesunout do vyšší 11. PT z důvodu náročnosti při výuce žáků
v porovnání s minulostí. Vědeckotechnický rozvoj a uplatňování nových poznatků z oblasti vědy a
techniky v praktické činnosti ve všech oblastech hospodářství, (výroba, doprava, školství,
zdravotnictví atd.) vyžadují, aby zejména učitelé odborného výcviku se průběžně vzdělávali ve své
oblasti i v dalších oblastech, které s uvedenou problematikou souvisí. (např. učitel odborného výcviku
oboru obráběč kovů se musí vzdělávat také v oblasti ICT, programování obráběcích strojů apod.).
Základní týdenní úvazek je na rozdíl od učitelů odborných předmětů (má 21 hodin) podstatně vyšší a
dosahuje 35 hodin týdně. Dále časová jednotka UOV je 60 minut, oproti učiteli odborných nebo
všeobecně vzdělávacích předmětů.
Bod 3. – požadujeme zařadit nově (přesun z 9. PT)

Připravované legislativní změny ..
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích
nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší
odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších
metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování a v odborném výcviku v náročných oborech středního
vzdělání s maturitní zkouškou, v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem a
v praktickém vyučování a odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v
praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým
vyučováním.
5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky,
psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Zdůvodnění:
Bod 3.
– přesun z 10. PT – UOV, který vzdělává žáky v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem
- rozšířit - UOV, který vzdělává žáky v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, jelikož tato činnost je
náročnější než UOV v oborech středního vzdělávání s výučním listem v 10. PT,
- o učitele, který vyučuje odbornou praxi v oborech vyššího odborného vzdělání, kteří zde nebyli uvedeni.

Připravované legislativní změny ..
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných
předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace,
kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé
pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních
vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny
příbuzných oborů.
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Pracovní činnosti UOV ….
• Výuka žáků v oborech s výučním listem
• Výuka žáků v oborech s maturitní zkouškou

• Výuka v systému dalšího vzdělání:
– Rekvalifikace (zejména pro úřady práce)
– Další profesní vzdělání
– Profesní kvalifikace – zákon č. 179/2006 Sb.

• Produktivní činnost se žáky na „zakázkách“
• Kontrola žáků na provozních pracovištích

Další činnosti UOV …
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vedení předepsané pedagogické dokumentace.
Jednání s rodiči.
Práce v metodické komisi příslušného oboru.
Organizace výukového dne (přípravy – odborná, materiál ,
výuková technika apod.)
Spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem,
poradcem pro sociálně patologické jevy.
Účast na odborných seminářích, výstavách, školeních.
Studium odborné literatury v oboru.
Podíl na tvorbě ŠVP příslušného oboru.
Profesní zkoušky.

Zamyšlení na závěr ….
•
•
•
•

1. Situace odborného středního školství
2. Stárnutí populace UOV
3. Finanční ohodnocení UOV
4. Vzdělání UOV ( UOV x UOP a jejich úvazky)

Závěr ….
• Učitel OV – pedagog
- odborník
--------------------------------------• Děkuji Vám za pozornost
josef.lancos@esoz.cz

