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Případové studie:

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a
keramiky
Střední škola, U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
2.7.2014

Škola:
Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Střední škola Horní Bříza vyučuje podle ŠVP oborů pro střední vzdělání s výučním listem a
podle dvou ŠVP pro uměleckořemeslné obory poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Keramické obory, obory Kamnář a Obkladač jsou jedinečné v Plzeňském kraji. Do
uměleckořemeslného oboru 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
jsou žáci přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Součástí výuky je
odborný výcvik. Obor je zakončen maturitní zkouškou, součástí profilové maturitní zkoušky je
praktická zkouška - vytvoření keramického díla na základě vlastního návrhu.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/82-51-L_01_Horni_B%C5%99iza.pdf

Forma spolupráce
Spoluautor (firma)
Odborná praxe

Stručné shrnutí formy spolupráce




LASSELSBERGER

s.r.o. Horní Bříza




Odborná praxe žáků probíhá v laboratoři a na pracovištích firmy.
Podle ŠVP vykonávají žáci odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů a
pracovní doba žáků při výuce odborné praxe činí 7 vyučovacích
hodin denně.
Firma žákům přiděluje školitele (instruktora), zpravidla
kvalifikovaného a zkušeného odborníka.
Dohled nad obsahem, organizací a průběhem odborné praxe
zajišťuje vedoucí učitel odborného výcviku SŠ.
Více o této formě spolupráce na straně 2

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Název:
Odborná praxe – Horní Bříza – LASSELSBERGER
Škola (jako autor):
Střední škola, U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
Spoluautor:
LASSELSBERGER, s.r.o. Horní Bříza
Charakteristika školy:
SŠ Horní Bříza vyučuje podle ŠVP oborů pro střední vzdělání s výučním listem a podle dvou
ŠVP pro uměleckořemeslné obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Keramické obory, obory Kamnář a Obkladač jsou jedinečné v Plzeňském kraji.
Kód a název oboru vzdělání:
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
Charakteristika oboru:
Do uměleckořemeslného oboru 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a
keramiky
jsou žáci přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Součástí výuky je
odborný výcvik. Obor je zakončen maturitní zkouškou, součástí profilové maturitní zkoušky je
praktická zkouška - vytvoření keramického díla na základě vlastního návrhu.
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Historie spolupráce školy a keramických závodů v Horní Bříze trvá již 65 let. Firma
LASSELSBERGER, s.r.o. (dříve Keramika Horní Bříza) spolupracuje se školou již od svého
vzniku. Podpisem Sektorové dohody na podporu keramických oborů vzdělání firma
LASSELSBERGER s.r.o. deklarovala zájem o další spolupráci se školou i zaměstnávání
absolventů školy.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Plánování spolupráce:
Vytváření ŠVP konzultovali učitelé odborných předmětů včetně učitelů odborného výcviku
s odborníky z firmy. Konkrétní spolupráce probíhá na základě orientačního plánu a osobních
kontaktů.
Organizační zajištění:
Odborná praxe probíhá v laboratoři (zkušebně) a v provozních pracovištích firmy
LASSELSBERGER, s. r. o., v Horní Bříze. V minulých letech se odborné praxe účastnilo
v průměru 8 žáků ročně.
Podle ŠVP vykonávají žáci odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů (3 týdny ve 3. ročníku, 1 týden
ve 4. ročníku studia) pracovní doba žáků při výuce odborné praxe činí 7 vyučovacích hodin
denně (à 60 min). Materiálně technické zabezpečení je plně v kompetenci firmy
LASSELSBERGER, s. r. o.
Firma žákům přiděluje školitele (instruktora), zpravidla kvalifikovaného a zkušeného
odborníka s tzv. pedagogickým minimem. Dohled nad obsahem, organizací a průběhem
odborné praxe zajišťuje vedoucí učitelka odborného výcviku SŠ.
Legislativní a finanční zajištění je domluveno ve smlouvě mezi školou a firmou. Náklady
spojené s odbornou praxí jsou náklady firmy, stejně tak odměny žáků vykonávajících na
pracovišti produktivní činnost.
Kompetence (výsledky učení):
Na smluvním pracovišti firmy žák získává, popř. si upevňuje tyto kompetence stanovené ŠVP:
- pracuje s keramickými surovinami a sestavuje výrobní hmoty,
- posuzuje vlastnosti používaného materiálu,
- sestavuje jednoduché glazury,
- provádí kontrolu jakosti materiálů a výrobků,
- dodržuje technologickou a pracovní kázeň, vede evidenci o spotřebě materiálu,
- obsluhuje základní stroje a zařízení, provádí jejich běžnou (denní) údržbu,
- aktivně používá odbornou terminologii svého oboru, aplikuje poznané jevy a principy
při řešení praktických úkolů,
- vede osobní evidenci o vykonané práci,
- pracuje s osobním počítačem na přiměřené úrovni,
- pracuje s odbornou literaturou,
- prakticky aplikuje ekonomické činnosti související s podnikáním,
- používá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady
poskytování první pomoci.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Hodnocení:
Po ukončení odborné praxe jsou žáci hodnoceni slovně instruktorem a vedoucí učitelkou OV.
Portfolio kompetencí žáka, které v průběhu odborné praxe zvládl, vedeno není, vazba na
odborné kompetence podle ŠVP ano. Certifikát žákům vydáván není, hodnocení (evaluace)
průběhu a výsledků odborné praxe celkově provádí metodická komise keramických oborů
vzdělání školy.
Klady a zápory spolupráce:
Spolupráce SŠ a firmy umožňuje žákům seznámit se s činnostmi, které nelze v podmínkách
školy realizovat. Žáci poznají provoz reálného pracoviště a zapojí se do pracovního kolektivu.
Vykonávají činnosti, které jsou stanoveny v ŠVP, získají i základní orientaci v pracovněprávních vztazích.
Negativa spolupráce nejsou.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Zkušenosti z realizace odborné praxe ve spolupráci s firmou jsou dobré. Specifika keramických
oborů vzdělání neumožňují škole realizovat se žáky celé spektrum činností obsažených ve ŠVP.
Proto spolupráce školy a firmy LASSELSBERGER, s. r. o., (dříve Keramika Horní Bříza) trvá
už 65 let. Podpisem Sektorové dohody na podporu keramických oborů vzdělání firma
LASSELsBERGER, s. r. o., deklarovala zájem o další spolupráci se školou i zaměstnávání
absolventů školy.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

