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Kód a název oboru vzdělání: 

33-57-E/01 Dřevařská výroba 

Název školního vzdělávacího programu: 

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 

Délka a forma vzdělání: Tříleté, denní 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška, vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

Datum platnosti ŠVP : od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem 
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Uplatnění absolventa 
Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby při provádění jednoduchých 

pracovních činností. Bude připraven podle své profilace pro práce v dřevařské, pilařské nebo 

truhlářské výrobě zejména pro manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky a pro základní 

práce spojené s ručním a strojním opracováním dřeva, pro výrobu a jednodušší montáž 

nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, aglomerovaných výrobků ve stavebně truhlářské 

výrobě. 
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Předpokládané vědomosti, dovednosti obecného charakteru  

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

 rozuměl vzájemnému vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti lidí, rozuměl 

fungování demokracie a byl ochoten se aktivně občansky projevovat, 

 uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval 

práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, 

nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci, 

 pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření 

společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i 

celosvětovém měřítku, 

 získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale 

udržitelný rozvoj životního prostředí, 

 chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl 

vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi, 

 byl schopen samostatného rozhodování, kritického myšlení a jednal odpovědně, 

 uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na 

inovace pracovních dovedností, 

 byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval 

si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lid, 

 se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se 

výstižně a logicky správně vyjadřoval, v českém jazyce ovládal pravopisné jevy a 

základní slohové postupy,  

 rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, 

hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické 

poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích, 

rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi, 

 rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů, jejich vzájemným vztahům 

a souvislostem, osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu 

a prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního 

prostředí a o jeho trvale udržitelný rozvoj, 

 byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal 

zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si odpovědnost za 

vlastní zdraví, byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a jejich negativního 

dopadu na lidský organismus, 

 projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný 

k ostatním, 

 dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat 
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možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, 

stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je, 

 dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů 

v pracovním i mimopracovním životě, 

 měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak 

z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu 

k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů 

a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. 
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Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

 

 měl nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance a 

zaměstnavatele, 

 měl vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, 

uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických předpisů k 

ochraně životního prostředí, 

 vykonával jednoduché práce v oblasti dřevařské a nábytkářské výroby, výroby 

průmyslových výrobků ze dřeva, výroby aglomerovaných materiálů, překližovaných 

materiálů, zápalek  

 vykonával jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici, 

 obsluhoval jednoduché mechanizmy, 

 volil, připravoval a používal potřebné nářadí a udržoval je, 

 pracoval pod dozorem dle technologických postupů, 

 dodržoval zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce  

 dodržoval předpisy protipožární ochrany a zacházel s protipožárními zařízeními 

 dodržoval zásady ochrany životního prostředí 

 

  



 
 
PROFILA ABSOLVENTA 33-57-E/01 Dřevařská výroba, ŠVP – Zpracování dřeva 

6 
 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého 

vzdělání  

Vzdělávání je ukončeno po úspěšném absolvování třetího ročníku závěrečnou zkouškou. 

Organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy vydanými MŠMT ČR.  


