Vybrané klíčové kompetence vztahující se k EVVO podporované v švp :
 k učení:
mít pozitivní vztah ke vzdělávání
vytvořit si vhodný studijní režim a zvládnout různé techniky učení
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
uplatňovat různé způsoby práce s textem, posilovat čtenářskou gramotnost
s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat hodnocení
svých výsledků od okolí
znát možnosti svého dalšího studia a volby povolání
rozvíjet dovednosti a schopnosti, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě
studovaných jevů, učit se je ověřovat a vyvozovat z nich závěry
 k řešení problémů:
identifikovat problém a navrhnout možnosti řešení
vyhodnotit zvolenou cestu řešení a ověřit správnost
zvolit vhodné prostředky a způsoby řešení
využívat již získaných zkušeností a vědomostí
naučit se a využívat týmové řešení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování
 komunikativní:
vyjadřovat se jazykově správně a adekvátně účelu jednání a situaci v projevech
mluvených i psaných, odborně i všeobecně zaměřených, průběžně rozvíjet
schopnosti písemné komunikace
diskutovat aktivně a kultivovaně, srozumitelně formulovat a obhajovat své názory
a postoje, vhodně při tom reagovat na partnera v diskusi
číst s porozuměním a zpracovávat získané informace
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění i pro komunikaci
v cizojazyčném prostředí
rozumět, používat a rozvíjet odbornou terminologii
 personální a sociální:
stanovit si reálné cíle svého dalšího rozvoje
uvědomovat si a odhadovat důsledky svého chování a jednání
nést zodpovědnost za dané úkoly i své jednání

přijímat radu i kritiku
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
spolupracovat a podílet se aktivně na týmové práci
respektovat práci vlastní i druhých
 občanské:
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve vlastním i veřejném zájmu
dodržovat zákony a respektovat práva a osobnost druhých lidí
jednat v souladu s morálními principy a zásadami slušného chování
vystupovat proti intoleranci, xenofobii, rasismu, diskriminaci, násilí, vandalismu a
ničení životního prostředí
 k pracovnímu uplatnění:
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců
orientovat se na trhu práce
mít přehled o profesním uplatnění v regionu
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
 matematické:
správně používat matematické operace
volit a aplikovat adekvátní matematické postupy při řešení praktických i obecných
úloh
odhadovat výsledky a ověřovat jejich správnost
číst a vytvářet různé formy grafů a tabulek
správně používat standardní matematické pojmy
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze
v rovině i prostoru
 k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k práci
s informacemi:
používat osobní počítač a jeho periferie
pracovat se soubory, textovým editorem, tabulkovým procesorem a databází
komunikovat elektronickou poštou
získávat informace pomocí Internetu zároveň s vytvářením pravděpodobnostních
úsudků o správnosti informací
vybrat, kriticky zhodnotit a interpretovat získané informace z různých zdrojů

