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Jednotka výsledků učení 

Jednotka výsledků učení (JVU) 

 

Název jednotky  

Kód jednotky  

Škola, která jednotku vytvořila 
a realizuje ji 

(název, adresa, e-mail) 

Název a adresa zaměstnavatele (vždy pouze jeden zaměstnavatel) 

Garant spolupráce 
u zaměstnavatele / instruktor 

(jméno, pozice ve firmě, e-mail, případně telefon) 

Vzdělávací modul (pokud jednotka navazuje na konkrétní vzdělávací modul, vyplní se jeho název a typ, pokud jednotka na žádný 
modul nenavazuje, vyplní se jen pomlčka/spojovník „-“) 

Kód a název oboru vzdělání, 
název ŠVP (pokud se liší od názvu 
oboru) 

 

Úroveň kvalifikace podle EQF (2 – E, 3 – H, 4 – L0, M) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs


Výsledky učení1 Výsledky učení pro JVU: 

(uveďte očekávané znalosti, dovednosti, kompetence, samostatnost a zodpovědnost) 

Soulad s RVP: 

(uveďte pouze kompetenci nebo obsahový okruh, ze kterého daná JVU vychází) 

Název profesní kvalifikace NSK, 
ke které se JVU vztahuje  

(vyplňte název profesní kvalifikace, ke které se JVU vztahuje, případně k jaké odborné způsobilosti) 

Učební činnosti žáků  

Předpokládaná doba k osvojení 
očekávaných výsledků učení 

(počet týdnů / počet hodin) 

Předpokládaný termín realizace (datum od–do) 

Časová organizace (např. periodicita apod.) 

Požadavky na žáka (vymezení úrovně vstupních vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem úspěšného absolvování dané 
jednotky výsledků učení; nepovinné) 

Požadavky na vybavení 
pracoviště a používané 
technologie 

 

                                                           

1 Výsledky učení, tj. znalosti, dovednosti a kompetence, zodpovědnost a samostatnost, které tato jednotka obsahuje, musí souviset s realizovaným ŠVP školy. 



Způsoby ověřování výsledků 
učení definovaných v JVU 

(podmínky, metody, formy hodnocení)2 

Kritéria hodnocení (co znamená splnění jednotky výsledků učení, kritéria pro známky, příp. bodové hodnocení apod.) 

Příloha (možnost připojit přílohu, např. dokument smlouvy apod.; nepovinné) 

 

 

                                                           
2 Podle principů ECVET hodnotí praktické úkoly prováděné žáky na pracovišti instruktor praktického vyučování. Při hodnocení však vždy spolupracuje s učitelem odborného 
výcviku či učitelem praktického vyučování, který žáka klasifikuje.  


