
Profil absolventa školy 

Profil absolventa Letohradského gymnázia vychází z osm let naplňovaných klíčových kom-
petencí a priorit školy, stanovených v ŠVP. 

Kompetence k učení

Absolvent školy:  
▪ Je schopen splnit požadavky státní i profilové části maturitní zkoušky (MZ) 
▪ Je schopen splnit požadavky pro přijetí na VŠ 
▪ Je motivován pro celoživotní učení 

Kompetence k řešení problémů 

Absolvent školy:  
▪ Dokáže vyhledávat, ověřovat a kriticky interpretovat informace 
▪ Volí vhodné způsoby řešení problému a samostatně je řeší 
▪ Dokáže obhájit svá rozhodnutí a přijímá za ně zodpovědnost 

Kompetence komunikativní 

Absolvent školy: 
▪ Umí se vyjadřovat věcně, jasně a srozumitelně vzhledem k povaze a charakteru pro-

blému 
▪ Uplatňuje získané komunikační dovednosti 
▪ Účelně a vhodně využívá dostupné komunikační prostředky 

Kompetence sociální a personální

Absolvent školy: 
▪ Jedná v souladu s principy prosociálnosti 
▪ Uznává a přijímá estetické a duchovní hodnoty 
▪ V běžných situacích uplatňuje empatii, tvořivost 
▪ Je vybaven schopností sebereflexe a dokáže korigovat své jednání a chování v souladu 

se všeobecně přijímanými mravními hodnotami 
▪ Je schopen seberozvoje ve smyslu charakterovém, sociálním i intelektuálním 
▪ Používá etické principy hodnocení sebe i druhých 
▪ Dodržuje principy spolužití a pomoci handicapovaným spoluobčanům 
▪ Uznává význam a hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti 

Kompetence občanské 

Absolvent školy: 
▪ Je připraven pro orientaci a případný vstup na trh práce 
▪ Je připraven pro převzetí role demokratického občana 
▪ Zná a dodržuje právní normy 
▪ Zapojuje se do veřejného života  
▪ Zná a uplatňuje environmentální principy 
▪ Dokáže organizovat volný čas svůj, případně v kolektivu 



Kompetence pracovní 

Absolvent školy: 
▪ Je připraven k uskutečnění podnikatelského záměru 
▪ Chápe nutnost ochrany zdraví jedince i spolupracovníků 
▪ Dbá na pozitivní dopad pracovní činnosti na životní prostředí 
▪ Chápe nutnost plnění svých povinností a závazků vůči druhým osobám 

 
 
Komentář: 
 
Zpracování části „Profil absolventa školy“, která tvoří povinnou součást charakteristiky 
ŠVP, je přehledné a odpovídá struktuře ŠVP. Jednotlivé výstupní kvality absolventů jsou 
rozděleny podle jejich vztahu ke konkrétním klíčovým kompetencím. Tyto kvality mají 
rovněž přímou vazbu na priority ŠVP. 
 


