
Profil absolventa/absolventky naší školy 

 

 absolvoval/a povinnou školní docházku v prostředí, které mu/jí dodávalo dostatek 

podnětů pro osobní a vědomostní rozvoj a v atmosféře důvěry v jeho/její schopnosti, 

 základní učivo dané školním vzdělávacím programem zvládl/a tak, aby jeho/její 

obsah uměl/a uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohl/a z něho čerpat, 

 naučil/a se základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i 

základy práce s informační a komunikační technikou, ve čtenářské gramotnosti dosahuje 

až pokročilé dovednosti, 

 je vybaven/a tak, že se dokáže vyjadřovat v běžných situacích v jednom až dvou 

cizích jazycích, 

 osvojil/a si dovednosti účinně komunikovat a spolupracovat,  

 jeho/její dosažené dovednosti a schopnosti mu/jí umožní pružně reagovat na nové 

úkoly a dosahovat studijních i osobních úspěchů, včetně úspěchů v zájmové činnosti, 

 dokáže rozpoznat své schopnosti a své reálné možnosti, uplatňovat je spolu s 

osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní cestě a při 

svém profesním uplatnění, 

 naučil/a se kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápe principy trvale 

udržitelného rozvoje, je si vědom/a své spoluodpovědnosti za společnost a svět, ve 

kterém žije, a zvládne navrhnout možnosti měnit je k lepšímu, 

 osvojil/a si samostatné řešení problémů, volí vhodné způsoby, objektivně hodnotí 

svůj výkon, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzuje na přiměřené 

úrovni řešení a osvědčené postupy, aplikuje při řešení obdobných nebo nových 

problémových situací, zvládne se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky, 

 respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, své fyzické a 

duševní zdraví i zdraví jiných, vytvořené hodnoty a životní prostředí,  

 chápe význam generační kontinuity, má základní znalosti o kulturách jiných národů, 

je schopen/a multikulturní tolerance, dokáže rozpoznat projevy xenofobie a extremismu,  

 je motivován/a k celoživotnímu vzdělávání 

 své schopnosti, znalosti, kompetence dokáže uplatnit při zpracování závěrečné práce 

při její prezentaci a obhajobě 


