PROFIL ABSOLVENTA
Škola:
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Obor vzdělání:
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Kontakty:
Platnost ŠVP:

SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno 613 00
Asistent zubního technika
53-44-M/03 Asistent zubního technika
střední vzdělání s maturitní zkouškou, 4 roky - denní
tel: 545 576 263, e-mail: skola@szsmerh.cz
fax: 545 574 187, www.szsmerh.cz
od 1. 9. 2012

Popis uplatnění absolventa v praxi:
Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky, je absolvent připraven k výkonu práce
zdravotnického pracovníka, který pod dohledem vykonává činnost v rámci léčebné a preventivní péče
v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnost zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a privátních zubních laboratoří.
Jeho odborná způsobilost se může uplatnit také ve výrobě a obchodě příslušného zaměření.
Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy
získané vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se v oblasti:
-

zhotovování všech druhů stomatologických protéz a základních ortodontických pomůcek

-

technologie zpracování všech protetických materiálů a zacházení s laboratorními přístroji

-

organizace a ekonomika provozu v zubní laboratoři

-

práce s odbornou literaturou a využívání nejnovějších poznatků v odborné praxi
Výčet klíčových kompetencí absolventa – absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

-

má pozitivní a odpovědný vztah k vlastní budoucí profesi a tedy i ke vzdělávání

-

vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, a to v projevech mluvených i
psaných a v souladu s etiketou kulturního vystupování absolventa

-

srozumitelně formuluje své názory, které aktivně obhajuje v diskuzích, zároveň respektuje
názory druhých

-

zhotovuje jednoduché texty na všeobecná i odborná témata s využitím odborné terminologie

-

efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů

-

podle svých reálně posouzených možností duševních i fyzických si stanoví cíle své pracovní
orientace, ke kterým směřuje své vzdělání

-

za svěřenou práci přejímá plnou odpovědnost

-

ovládá cizí jazyk v souladu s životním a pracovním uplatněním

-

pracuje s moderní informační a komunikační technikou a s moderní technologií svého oboru

-

orientuje se v nových technologiích svého oboru a osvojí si zručnost i dovednost práce na
moderních přístrojích

-

volí vhodné zdroje informací, které kriticky vyhodnocuje a absorbuje ve své práci

-

orientuje se v současných nabídkách na trhu práce a aktivně využívá možností v oblasti práce i
dalšího vzdělávání

-

zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

-

vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli a prezentuje svůj odborný i profesní
potenciál

-

chrání životní prostředí, šetří energii a třídí odpad

-

jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání:
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a literatury,
zkoušky z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky nebo
občanského a společenskovědního základu.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to zkoušky praktické a zkoušky
ze stomatologické protetiky a protetické technologie.
Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Možnosti dalšího vzdělávání:
Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších
odborných školách a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

