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2. Profil absolventa 
 
2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání 
Absolvent oboru instalatér se uplatní ve stavebních firmách v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér 
vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, nebo montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Má předpoklady uplatnit 
se též při montáži rozvodů vzduchotechniky nebo jako svářeč. 
Jednou z dalších možností vzdělávání je po absolvování tříletých oborů nástavbové studium. 

 
2.2 Klí čové kompetence 
a) Kompetence k učení 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a 
pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, absolventi by měli: 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a  

zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní 
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí  
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od  
 jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

 
b) Kompetence k řešení problémů 
Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby  absolventi  byli  schopni  samostatně  řešit  běžné  pracovní i mimopracovní 
problémy, absolventi by měli: 
- porozumět  zadání  úkolu  nebo  určit  jádro  problému,  získat  informace potřebné  k  řešení problému,  

navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného 
postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých  

aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

 
c) Komunikativní kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých 
učebních, životních i pracovních situacích, absolventi by měli: 
- vyjadřovat  se  přiměřeně  účelu  jednání  a  komunikační  situaci  v  projevech  mluvených  i psaných a 

vhodně se prezentovat 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat  administrativní  písemnosti,  pracovní  dokumenty  i  souvislé  texty  na  běžná  i odborná témata 
- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad 

apod.) 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím 

jazyce 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné 
kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování 
svých jazykových dovedností v celoživotním učení 
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d) Personální a sociální kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti  
přiměřené  cíle  osobního  rozvoje  v  oblasti  zájmové  i  pracovní,  pečovat  o  své  zdraví, spolupracovat s ostatními a 
přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, absolventi by měli: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých 
situacích 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních 
podmínek 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i 
kritiku 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí  
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků 

nezdravého životního stylu a závislostí  
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně 

ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat 

předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
-  

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby  absolventi  uznávali  hodnoty  a  postoje  podstatné  pro  život  v demokratické 
společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i 
světové kultury, absolventi by měli: 

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti 

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
- jednat  v  souladu  s  morálními  principy  a  zásadami  společenského  chování,  přispívat  k uplatňování 

hodnot demokracie 
- uvědomovat si – v rámci plurality a  multikulturního soužití –  vlastní kulturní, národní a osobnostní 

identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování 

ochrany života a zdraví ostatních 
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém 

kontextu 
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 

 
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a 
odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím 
související potřebu celoživotního učení, absolventi by měli: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 

- uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 
podmínkám 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o 
své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a 
zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle 
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- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
- rozumět   podstatě   a   principům  podnikání,   mít   představu   o   právních,   ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a 
posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími 
možnostmi 

 
g) Matematické kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých 
životních situacích, absolventi by měli: 

- správně používat a převádět běžné jednotky 
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít 

pro dané řešení 
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
- efektivně aplikovat  matematické postupy při řešení různých praktických úkolů  v běžných situacích 

 
h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií   a pracovat s informacemi 
Vzdělávání  směřuje  k tomu,  aby absolventi  pracovali  s  osobním  počítačem  a  jeho  základním  a aplikačním 
programovým vybavením, i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a využívali adekvátní 
zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, absolventi by měli: 

- pracovat   s   osobním  počítačem  a   dalšími   prostředky   informačních   a   komunikačních technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
- pracovat  s  informacemi  z  různých  zdrojů   nesenými  na   různých  médiích  (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií 
- uvědomovat  si  nutnost  posuzovat  rozdílnou  věrohodnost  různých  informačních  

zdrojů  a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 
2.3 Odborné kompetence 
a) Provádět obecné odborné činnosti v oboru, tzn. aby absolventi: 

- orientovali se ve stěžejních obecně platných legislativních normách a uměli je používat; 
- orientovali se ve výkresech základních stavebních konstrukcí, správně četli rozměrové údaje a grafické značky na 

výkresech; 
- pracovali s projektovou dokumentací, provozními dokumenty aj. technickou dokumentací; 
- četli výkresy, vyhotovili jednoduchý náčrt části stavby a zakreslili uložení potrubního rozvodu; 
- prováděli jednoduché výpočty související s montáži trubních rozvodů a jejich příslušenstvím; 
- volili postupy práce při montážích potrubních rozvodů; 
- používali materiály na základě znalosti jejich vlastností, hospodárně je využívali a dbali na jejich správnou montáž; 
- ručně zpracovávali kovové a vybrané nekovové materiály; 
- pracovali s moderním nářadím, pracovními pomůckami a zařízeními používanými při potrubářských pracích, 

používali mechanizované ruční nářadí; 
- spojovali trubní materiály a sestavovali části potrubí; 
- volili způsoby a postupy oprav poškozených či vadných potrubních rozvodů 
- opravovali poškozené a vadné potrubní rozvody; 
- prováděli předepsané zkoušky těsnosti potrubí; 
- organizovali příslušnou část pracoviště včetně ukládání materiálu dle platných předpisů. 

 
b) Provádět vnit řní potrubní rozvody v budovách, osazovat zařizovací předměty a montovat armatury, 
tzn. aby absolventi: 

- vytyčovali jednoduché trasy vnitřních rozvodů; 
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- prováděli montáž , opravy a údržbu rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu; 
- montovali armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku media a 

osazovali měřidla; 
- izolovali a kotvili potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem; 
- vypracovávali kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí; 
- zkoušeli plynovody a uplatňovali zásady předávání staveb investorovi; 
- spojovali trubní materiál lepením, svařováním plamenem, svařováním polyfúzním, 
- svařováním na tupo, kapilárním pájením a lisováním; 
- odborná připravenost ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 

3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů. 
 

c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících 

se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek 
získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; 

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
prevence; 

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při 
práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu 
nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 

- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v 
souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); 

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali 
první pomoc sami poskytnout. 
 

d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na 

pracovišti; 
- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali 

požadavky klienta (zákazníka, občana). 
 

e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: 
- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; 
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, 

výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 
- efektivně hospodařili s finančními prostředky; 
- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 

prostředí. 
2.4 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby žáci po jejím ukončení: 

- ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti 
- komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného 

chování 
- uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnit své morální a zákonné 

povinnosti 
- poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování 
- uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva 
- využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických 

otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při 
politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání 
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- vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně  
- dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, 

uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů 
- samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při 

řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě 
- používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro 

poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení 
- dokázali cizí jazyk používat pro potřeby svého povolání 
- uměli efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázali odhadnout  výsledek početních operací, 

chápali kvantitativní a prostorové vztahy, využívali  geometrickou představivost 
- měli vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, a to jak z hlediska 

profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeb aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i 
nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů 

- rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky 
- chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro 

obohacování své vlastní osobnosti, tak i pro svou profesní činnost 
- usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti 
- uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech 
 

2.5 Dosažený stupeň vzdělání 
Dle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, je dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Dokladem o získání středního vzdělání s 
výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

 

2.6 Možnost dalšího vzdělávání 
Absolventi  oboru  Instalatér,  kteří  úspěšně  vykonali  závěrečnou  zkoušku,  se  mohou  ucházet  o nástavbové 
studium na středních školách a získat střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

 

 

3. Charakteristika vzdělávacího programu 
 
3.1 Popis pojetí vzdělávacího programu 

 
Obor Instalatér spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního vzdělání s výučním listem a dá vá 
zá kladní př edp okla dy k pr ovádění odb or ných č innost í. J e zde vyvá žený poměr mezi teoretickou a praktickou 
složkou vzdělávání. 

 
Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků 
nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v povolání instalatér. V teoretických odborných předmětech jsou 
seznámeni s používanými materiály a základními technologiemi. V odborném výcviku získají dovednosti v 
provádění instalatérských prací. Všeobecné i odborné předměty se snaží připravit žáka tak, aby splňoval podmínky 
uplatnění v praxi nejenom v rámci České republiky, ale i Evropské unie. 

 
Při vzdělávání je žák veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům instalatérské činnosti, k 
dodržování technických zásad a technických pravidel dle platných norem. Je motivován k návyku celoživotního 
vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. Nedílnou součástí výuky je výchova k získávání základní teoretické 
znalosti zásad zajištění požární bezpečnosti staveb pro jakoukoliv oblast budoucího působení absolventů. 

 
Jazykové vzdělávání a komunikace 
se realizuje v předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický nebo německý), který navazuje na vyučování 
cizím jazykům na škole, kde žák plnil povinnou školní docházku. 
Jazykové  vzdělávání  plní  socializační  a  kulturně  vzdělávací  funkci,  neboť  rozvíjí  komunikativní dovednosti žáků 
v mateřském i cizím jazyku, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se 
ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Vzhledem k tomu, že 
jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich 
logického myšlení, přispívá rovněž k rozvoji estetického cítění a celkové kultivaci osobnosti žáka. 

 
Společenskovědní vzdělávání 
připravuje žáky na aktivní a odpovědný občanský i soukromý život v demokratické společnosti. Je zastoupeno 
vyučovacím předmětem občanská nauka. Občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace 
žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní 
prospěch, ale také pro veřejný zájem. Učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat 
a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. 

 
Přírodovědné vzdělávání 
obsahuje vybrané poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu  a  
komplexnímu pochopení přírodních  jevů  a  zákonů,  k formování žádoucích  vztahů  k přírodnímu prostředí a 
umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem přírodovědného vzdělávání je 
naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě. V ekologické oblasti se učí chápat 
nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. 

 
Matematické vzdělávání 
má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Matematické vzdělávání 
rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické a funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je potřebnými 
poznatky pro studium daného oboru i pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na 
formování intelektuálních schopností žáků, především jejich logického myšlení. 

 
Estetické vzdělávání 
se realizuje  zejména  v  literární  složce  předmětu  český  jazyk  a  literatura.  Postihuje  kultivační  a výchovné vlivy 
na žáka, podílí se na rozvoji jeho duševního života. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvory životního a 
pracovního prostředí. V oblasti uměleckého vnímání působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na 
emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i 
vlastní tvůrčí aktivitu žáků. 
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Vzdělávání pro zdraví 
je zajištěno vyučovacím předmětem tělesná výchova. Cílem vzdělávání pro zdraví je vybavit žáky znalostmi a 
dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a 
postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby 
svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování 
hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, 
mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, drogách, 
hracích automatech, počítačových hrách atd.) a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Významné jsou i 
dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví i život a pro chování při 
vzniku mimořádných událostí. 

 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 
je obsaženo v předmětu informační a komunikační technologie. Hlavním cílem je zvládnutí efektivní práce s 
informacemi a komunikace pomocí Internetu. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, 
naučí se na uživatelské úrovni ovládat operační systém osobního počítače, pracovat s kancelářským systémem a dalším 
aplikačním programovým vybavením, včetně specifického softwaru používaného v profesní oblasti. 

 
Ekonomické vzdělávání 
Cílem vzdělávací oblasti je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky. Předmět ekonomika 
rozvíjí ekonomické myšlení žáků a umožňuje jim osvojit si základní ekonomické pojmy a naučit se je správně 
používat. Seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím. Žáci získají 
předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. 

 

 

3.2 Organizace výuky 
Vzdělávání v oboru Instalatér probíhá formou střídání pravidelných desetidenních cyklů, na 5 dní teoretického 
vyučování navazuje 5 dnů odborného výcviku.  Důraz je kladen  na  úzké  navázání teoretického vyučování a 
odborného výcviku. 
Teoretické vyučování začíná zpravidla v 730  hodin. Probíhá v kmenových, odborných a specializovaných učebnách a 
odborné laboratoř i  v hlavní budově školy Na Červeném Hrádku, podle stanoveného rozvrhu hodin.  Mezi  
stěžejní  metody  výuky  patří  frontální  a  skupinová  výuka,  dále  žáci  samostatně vyhledávají informace na 
internetu a literatuře, zpracovávají výsledky a řeší problémy. Výklad je doplňován praktickou ukázkou v délce 10 – 20 
minut ve specializované učebně a laboratoři. 
Odborný výcvik začíná obvykle v 700 hodin a probíhá v jednom pololetí prvního ročníku skupinově v dílnách 
odborného výcviku umístěných v areálu školy Na Červeném Hrádku. Ve druhém pololetí prvního ročníku,ve 
druhém a třetím ročníku probíhá odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích v reálném provozu. 
Mimo vlastní vyučování se žáci účastní odborných exkurzí ( např. Vodní elektrárna Štěchovice, Jaderná elektrárna 
Temelín, FOR-ARCH Praha, AQUATHERM Praha  apod.),, tělovýchovné kurzy (lyžařský a sportovně turistický) a 
účastní se plánovaných besed a kulturních akcí podle aktuální nabídky. V případě zájmu se žáci mohou účastnit 
práce na mezinárodních projektech školy v rámci programu Leonardo da Vinci, mohou se zapojit do etických projektů 
(např.sbírka Bílá pastelka). 

 

3.3 Způsob hodnocení žáků 
Hodnocení výsledků žáků vychází ze zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
č. 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005 Sb. a pravidel 
hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Hodnoceny jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i 
nepovinných předmětech a jeho chování. 
Ověřování stupně zvládnutí výsledků vzdělávání se provádí zejména písemnými pracemi, testy, ústním zkoušením,  
hodnocením  praktických  dovedností,  hodnocením  samostatných  prací  a  hodnocením aktivity žáka. 
Zvládnutí výsledků vzdělávání je hodnoceno klasifikačními stupni: 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
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Výborně je klasifikován žák, který má výborné znalosti, plynulý projev, uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku, 
jeho vyjadřování je výstižné a přesné ve všech projevech daného předmětu. Je schopen se orientovat  v rozsahu celého 
probraného učiva. Učivo dovede doplňovat aktuálními informacemi a poznatky. V písemných projevech dosahuje 90% 
až 100% úspěšnosti. 
Chvalitebně je klasifikován žák, který má dobré znalosti, sám uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku . Je 
schopen s pomocí vyučujícího nebo spolužáků se orientovat v rozsahu probraného učiva. Jeho vyjadřování je méně 
přesné, je třeba pomoc vyučujícího. Aktuální informace či poznatky uvádí jen na základě zadaného materiálu. V 
písemných projevech dosahuje 75% až 89% úspěšnosti. 
Dobře je klasifikován žák, který má dobré znalosti, ale jeho projev je nesouvislý na základě kladených otázek. Orientace 
v probraném učivu je neucelená. Vyjadřování je nepřesné. V písemných projevech dosahuje 60% až 74% úspěšnosti. 
Dostatečně je klasifikován žák, který má částečné znalosti ověřené na základě kladených otázek. 
S obtížemi formuluje své znalosti. Jeho příprava na vyučování je občas nedostatečná. V písemných projevech dosahuje 
40% až 59% úspěšnosti. 
Nedostatečně je klasifikován žák, který má značné nedostatky ve znalostech na základě kladených otázek. Není schopen 
kontinuálně pracovat, jeho vyjadřování je nepřesné. Jeho příprava na vyučování je pravidelně nedostatečná. V písemných 
projevech dosahuje méně než 39% úspěšnosti. 

 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí školního roku lze vydat opis vysvědčení. Přesáhne-li v 
některém pololetí školního roku absence žáka v některém předmětu 30% z počtu hodin odučených v tomto předmětu 
za příslušné pololetí, může na žádost vyučujícího nařídit ředitel školy konání komisionální zkoušky k doplnění 
podkladů pro klasifikaci. 
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních 
dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitele o komisionální přezkoušení, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 
požádat krajský úřad. 

 
Chování žáka se hodnotí stupni: 
1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

 
Stupeň 1 – žák uvědoměle dodržuje daná pravidla, plní si své studijní povinnosti, méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení. 
Stupeň 2 – chování žáka je v rozporu s danými pravidly, dopustí se závažného přestupku nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Tímto stupněm se také klasifikuje žák, který má opakovaně pozdní příchody na výuku nebo 
žák, který má neomluvené absence. 
Stupeň 3 – chování žáka je v příkrém rozporu s danými pravidly, dopustí se velmi závažného přestupku, jeho chování 
ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví ostatních. Záměrně hrubě narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Opakuje 
závažné přestupky, není přístupný k výchovnému působení a také žák, který má opakované neomluvené absence. 

 
Výchovná opatření: 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně. 
Za vynikající studijní výsledky, za příkladný přístup ke studiu, za reprezentaci školy, za příkladné činy na veřejnosti 
může být žáku udělena pochvala třídního učitele nebo pochvala ředitele školy. 
Podle závažnosti provinění mohou být žákovi udělena tato výchovná opatření k posílení kázně: napomenutí třídním 
učitelem, napomenutí učitelem odborného výcviku, důtka třídního učitele, důtka učitele odborného výcviku, důtka 
ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 

 
3.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 
Škola je otevřená všem žákům se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním, žákům talentovaným 
a s mimořádným nadáním. 
Tito žáci jsou na škole evidováni, jsou zohledňováni již při přijímacím řízení a v průběhu studia jsou pak speciální 
vzdělávací potřeby žáka vhodně zajišťovány. 
Výchovný poradce poskytuje jak pedagogickým pracovníkům, tak i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v 
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případě potřeby konzultace, zajišťuje individuální vzdělávací plány, doporučuje metodické přístupy, spolupracuje s 
pedagogicko psychologickou poradnou. 
O zařazení žáka rozhoduje ředitel školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka, na základě lékařského vyšetření a 
speciálně pedagogického vyšetření s přihlédnutím k možnostem školy. 

 
3.4.1. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
(žáci tělesně, zrakově nebo sluchově postižení, s vadami řeči, žáci souběžně postižení více vadami, žáci s autismem, 
žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování) 

 
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá individuální integrací žáka v běžné třídě tak, aby vzdělávání 
těchto žáků bylo v souladu s jejich speciálními potřebami, možnostmi a jejich zdravotním stavem. 
Na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení nebo SPC a na základě žádosti zákonného 
zástupce jsou tito žáci vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a specifických potřeb 
žáků. 
Na  základě  odborné  diagnostiky  jsou  konzultovány,  plánovány  a  využívány  vhodné  metody  a organizační 
postupy výuky, formy nápravy, pomůcky a způsob hodnocení. 
Na tvorbě IVP se podílí výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se školským 
poradenským pracovištěm (nejčastěji PPP Příbram a Benešov, dalšími PPP, příslušným SPC), žákem a zákonnými 
zástupci žáka. 
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se individuálně přihlíží k povaze postižení. 

 
3.4.2. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 
(žáci  zdravotně  oslabení,  dlouhodobě  nemocní  nebo  s lehčími  zdravotními  poruchami  vedoucími k poruchám 
učení a chování, žáci, kteří vyžadují zohlednění při vyučování) 

 
Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku 
školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce jsou tito žáci vzděláváni podle 
individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP a specifických potřeb žáků. Ke vzdělávání se využívá 
takových metod a forem práce, které jim umožní minimalizovat znevýhodnění a zajistí jejich plnohodnotný rozvoj a 
jejich začlenění do kolektivu. 
V době dlouhodobé nemoci je třídní učitel, spolužáci a další učitelé v kontaktu se samotným žákem a jeho rodinou. 
Pokud je to možné, snaží se žáka informovat o dění ve škole, zajišťují mu výukový materiál, popřípadě poskytují 
konzultace. V těchto případech také škola nabízí žákům možnost doučování učební látky. Při hodnocení žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami se individuálně přihlíží k povaze zdravotního znevýhodnění. 

 
3.4.3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
(žáci  z  rodinného  prostředí  s  nízkým  sociálně  kulturním  postavením,  žáci  ohrožení  sociálně patologickými 
jevy, žáci u kterých je nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, žáci v postavení azylanta a účastníka 
řízení o udělení azylu na území České republiky) 

 
Při vzdělávání těchto žáků se vychází z konkrétního zjištění a popisu speciálních potřeb a možností žáka 
stanovených PPP. U těchto žáků je uplatňován individuální přístup, odpovídající formy a metody práce, v případě 
potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán. Pozornost je věnována osvojení českého jazyka, seznámení se s 
českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi. Žákům je umožněno budování jejich vlastní identity, která 
vychází z jejich původního sociálního prostředí, zájmů a zkušeností různých kultur a etnik. 
Důraz je kladen na úzkou spolupráci s rodinou. 
Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním je využívána pomoc asistenta pedagoga. 

 
3.4.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
(žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností   nebo   
v jednotlivých   rozumových   oblastech,   pohybových,   uměleckých   a   sociálních dovednostech) 
Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Na základě výsledků PPP a na základě 
žádosti zákonného zástupce jsou tito žáci vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP 
a specifických potřeb žáků. 
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Pro žáky mimořádně nadané každý vyučující podle svých možností zařazuje adekvátní pracovní postupy a zadává 
jim specifické úkoly tak, aby žáci co nejlépe rozvíjeli své schopnosti a upevňovali své znalosti. Těmto žákům je 
poskytován dostatečný prostor k tomu, aby pracovali tempem a způsobem, který je pro ně nejvhodnější, zároveň jsou 
však vedeni k osvojení schopnosti spolupráce se spolužáky s odlišnou úrovní vědomostí a dovedností. 

 
3.5 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 
Při výuce oboru Instalatér a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, 
škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku škola prokazatelným způsobem seznámí 
žáky se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a vzhledem k danému oboru. 
Rozpisem dohledu před vyučováním, v průběhu výuky a bezprostředně po vyučování škola zajišťuje kontrolu 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
Na provozních pracovištích odborného výcviku nepřipustí výuku, pokud prostory nebudou odpovídat požadavkům 
příslušných hygienických norem a ustanovením stavebního zákona. Výuka odborného výcviku a jakákoliv další 
praxe mimo školu probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi školou a osobou,  která  zabezpečuje  odborný  
výcvik,  vždy  pod  vedením  příslušného  instruktora.  Škola prověřuje provádění odborného dohledu nebo přímého 
dohledu při praktickém vyučování. Pozornost zaměřuje na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na provozních pracovištích. Všichni  zaměstnanci  školy  jsou  pravidelně  doškolováni  a  přezkušováni  v  oblasti  
bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných právních předpisů. 
Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, dále všech vyhrazených 
technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, které slouží pro výuku nebo činnosti s ní 
související. 
Bude dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s počtem povinných 
vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a 
psychohygienické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. Pozornost pedagogických pracovníků, výchovných 
poradců a metodika prevence sociálně patologických jevů je věnována ochraně žáků před násilím, šikanou, 
drogovými a dalšími závislostmi a jinými negativními společenskými jevy. 
Ve škole bude průběžně realizováno neustálé zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických 
předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor je v souladu s příslušnými normami. 
Škola důsledně vytváří a dodržuje pracovní podmínky mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení 
ochrany jejich zdraví, a podmínky, za nichž mohou výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
Žáci jsou pravidelně seznamováni s požárními předpisy, používáním dostupných hasebních prostředků 
a evakuací v případě požáru pracoviště. 

 

3.6 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 
Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT č. 
671/2004 Sb. a nařízením vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní  
vzdělávání před splněním povinné školní  docházky a  kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí 
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ředitel školy stanovuje jednotná 
kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání  přijímané  v  jednotlivých  kolech  
přijímacího  řízení  pro  daný  školní  rok  a  zveřejní  je nejpozději do konce ledna příslušného školního roku. 
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání v oboru Instalatér, jsou: 

a) prognosticky  závažná  onemocnění podpůrného a  pohybového aparátu  znemožňující  zátěž páteře, 
b) prognosticky  závažná  onemocnění  horních  končetin  znemožňující  jemnou  motoriku  a koordinaci 

pohybů, 
c) prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
d) přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 
e) prognosticky  závažné  a  nekompenzované  formy  epilepsie  a  epileptických  syndromů  a kolapsové stavy. 

f) Předpokladem  k  praktickému  výcviku  řízení  motorových  vozidel  je  splnění  zdravotních podmínek 
zdravotní způsobilosti k řízení stanovených obecně závaznými předpisy. 
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3.7 Způsob ukončení vzdělávání 
Vzdělávání v oboru Instalatér se ukončuje závěrečnou zkouškou. 
Závěrečná zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného 
výcviku a ústní zkoušky. 
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4. Učební plán 
 

Vzdělávací předměty 1. 2. 3. celkem 

Český jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Angl. jazyk/ Německý jazyk 2 2 2 6 

Matematika 2 2 1 5 

Fyzika (přírodní vědy) 1 1 1 3 

Ekologie a chemie (přírodní vědy) 1,5 0 0 1,5 

Informační a kom. technologie 1 1 1 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Ekonomika 0 1 1 2 

Odborné kreslení 2 2 1 5 

Materiály 2 0 0 2 

Instalace vody a kanalizace 1,5 1 2 4,5 

Stavební konstrukce 1 0 0 1 

Vytápění 2 1 2 5 

Plynárenství 0 2 1 3 

Odborná cvičení 0 1 2 3 

Odborný výcvik 15 17 17 49 

Celkem 35 35 35 105 
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Celkový počet vyučovacích hodin 
 

Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 
Český jazyk a literatura 66 66 66 198 
Občanská nauka 33 33 33 99 
Anglický / Německý jazyk 66 66 66 198 
Matematika 66 66 33 165 
Fyzika 33 33 33 99 
Ekologie a chemie 49,5 0 0 49,5 
Informační a komunikační technologie 33 33 33 99 
Tělesná výchova 33 33 33 99 
Ekonomika 0 33 33 66 
Odborné kreslení 66 66 33 165 
Materiály 66 0 0 66 
Instalace vody a kanalizace 49,5 33 66 148,5 
Stavební konstrukce 33 0 0 33 
Vytápění 66 33 66 165 
Plynárenství 0 66 33 99 
Odborná cvičení 0 33 66 99 
Odborný výcvik 495 561 561 1617 
Celková hodinová dotace 1155 1155 1155 3465 

 
 
 
 

Přehled využití týdnů 
 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Výuka dle rozpisu 33 33 33 
Lyžařský kurz 1 0 0 
Sportovně turistický kurz 0 1 0 
Závěrečná zkouška 0 0 2 
Časová rezerva 6 6 3 
Celkem 40 40 38 
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5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání 
 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Minimální počet 
vyučovacích hodin za 
celou dobu vzdělávání 

Předmět Počet 
hodin 

za 
týden 

Počet 
hodin 

celkem 
celkový týdenní 

Jazykové vzdělávání – 
český jazyk 

 

3 
 

96 Český jazyk a 
literatura 

 

4 
 

132 

Jazykové vzdělávání – 
cizí jazyk 

 

6 
 

192 
Anglický/ 
Německý jazyk 

 

6 
 

198 

Společensko vědní 
vzdělávání 

 

3 
 

96 
 

Občanská nauka 
 

3 
 

99 
 

Přírodovědné 
vzdělávání 

 
4 

 
128 

Fyzika 3 99 
Ekologie a 

chemie 

 

1,5 
 

49,5 

Matematické 
vzdělávání 

 

5 
 

160 
 

Matematika 
 

5 
 

165 
 

Estetické vzdělávání 
 

2 
 

64 Český jazyk a 
literatura 

 

2 
 

66 

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 99 
Vzdělávání 
v informačních a 
komunikačních 
technologiích 

 
 

3 

 
 

96 

 

Informační a 
komunikační 
technologie 

 
 

3 

 
 

99 

Ekonomické 
vzdělávání 

 

2 
 

64 
 

Ekonomika 
 

2 
 

66 

 
 
 
 
 

 
Technický základ 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
320 

Odborné kreslení 5 165 
Materiály 2 66 

Instalace vody a 
kanalizace 

 

4,5 
 

148,5 

Stavební 
konstrukce 

 

1 
 

33 

 

Vytápění 
 

5 
 

165 
 

Plynárenství 
 

3 
 

99 

 
 

Instalatérské práce 

 
 

50 

 
 

1600 

 

Odborná cvičení 
 

3 
 

99 

 

Odborný výcvik 
 

49 
 

1617 
 

Disponabilní hodiny 
 

14 
 

448    

Celkem 105 3360  105 3465 
 

Poznámky k učebnímu plánu: 
 

1. Jazykové vzdělávání – český jazyk a estetické vzdělávání 
Jazykové vzdělávání – český jazyk a estetické vzdělávání jsou realizovány v předmětu Český jazyk a literatura. Daná 
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oblast ŠVP se podílí na začleňování žáků do společnosti a její kultury. V návaznosti na předcházející vzdělávání na 
ZŠ rozvíjí, upevňuje a prohlubuje komunikativní kompetence žáků v mateřském jazyce, učí je vstupovat do 
vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace 
a přibližuje kulturní i jiné hodnoty. Předmět český jazyk má komplexní charakter a je členěn na jazykovou a 
literární výchovu, komunikační a slohovou výchovu. 
Předmět rovněž přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka, 
praktické orientaci v požadavcích etikety. 
Oblast estetického vzdělávání navíc prolíná řadou dalších předmětů. 

 
2. Jazykové vzdělávání – cizí jazyk 

 

V rámci  jazykového vzdělávání si  mohou  žáci  vybrat  z Německého a  Anglického  jazyka v návaznosti na 
předcházející vzdělávání na ZŠ rozvíjí, upevňuje a prohlubuje komunikativní kompetence žáků v cizím 
jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, 
zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní i jiné hodnoty. Výuka je společná pro všechny 
obory vyučované v dané třídě. 

o odborná terminologie upravena pro jednotlivé obory 
o intenzivní jazykový kurz pro žáky, kteří se účastní  projektu Leonardo 
o týdenní pobyt v rakouské škole – laboratořích –Mechanik opravář motorových vozidel 
o 4 týdenní pobyt žáků v rakouských firmách dle projektu Leonardo 
o práce s internetem a internetovým slovníkem 

 
3. Společenskovědní vzdělávání 

 

Společenskovědní vzdělávání je představováno předmětem Občanská nauka a má výrazný výchovný charakter. 
Základním cílem však není vybavit žáka množstvím poznatků nýbrž sociální a osobní kultivace žáka. Osvojené 
poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, 
chápat a vědomě akceptovat principy a normy naší společnosti. 

 
4. Přírodovědné vzdělávání. 

 

Oblast přírodovědného vzdělávání žáků zahrnuje předměty Fyzika a Ekologie a chemie. Žáci si osvojují 
důležité pojmy,veličiny a zákonitosti fyziky, ekologie i chemie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, 
odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými 
činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostření. 

 
5. Matematické vzdělávání 

 

Matematické vzdělávání je realizováno v předmětu Matematika. Úkolem je poskytnout žákům ucelený systém 
poznatků, rozvíjet jejich numerické návyky a dovednosti, vybavit je poznatky potřebnými jak  pro  studium  
daného  oboru,  tak  prospěšnou  profesní  činnost  a  orientaci v každodenním životě moderní společnosti. 
Matematika má výrazný podíl na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logické 
myšlení. Matematika má průpravnou funkci k odborným předmětům. 

 
6. Vzdělávání pro zdraví 

 

Vzdělávání pro zdraví je realizováno v předmětu tělesná výchova, přičemž je zaměřena na vytváření na návyků 
směřující k péči o tělo a zdraví. Vedle klasické tělesné výchovy jsou rozvíjeny vědomosti a dovednosti z oblasti 
zdravotní výchovy a otázky bezpečnosti a hygieny při sportu. 



- 19 - 

 

 

 

7. Vzdělávání v informa čních a komunikačních technologiích 
 

Žáci jsou v rámci předmětu Informační a komunikační technologie připravováni tak, aby byli schopni 
pracovat s prostředky IT a efektivně je využívali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém i 
občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných předmětech. V rámci předmětu se žáci naučí pracovat s 
příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni, přičemž důraz je kladen 
také na využití komunikačních a informačních možnostech sítě Internet. Předmět IKT je vyučován ve 
skupinách tak, aby každý žák pracoval samostatně. 

 
8. Ekonomické vzdělávání 

 

Předmět Ekonomika uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. 
Poznávají základní ekonomické činnosti pro úspěšné profesní uplatnění jak zaměstnanecké   tak    
podnikatelské.    Vede    k odpovědnému    plnění    pracovních    úkolů    a k odpovědnosti za kvalitu vykonané 
práce. V rámci ekonomického vzdělávání je podporována a rozvíjena finanční gramotnost. K podpoře 
ekonomického vzdělávání slouží besedy s pracovníky ŽÚ, ÚP, SÚ, daňovým poradcem. Žáci pracují s aktuálními 
formuláři (např. daňové přiznání, fakturace, sociální a zdravotní), využívají internet. 

 
 

9. Technické zobrazování 
Je realizováno v předmětu Odborné kreslení. 
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6. Učební osnova 
 
 

6.1.Český jazyk a literatura- učební osnova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu:  
Obecné cíle 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí 
se na rozvoji praktického, profesního a duchovního života. Hlavním obecným cílem je rozvíjet  komunikační a  
sociální  kompetence žáků  a  naučit  je užívat  jazyka  jako prostředku dorozumívání  a  myšlení,  kritického  
hodnocení  skutečnosti  (ochrana  proti  snadné  manipulaci  a intoleranci),  jasné  a  srozumitelné  prezentaci  
svých  postojů.  Nedílnou  součástí  je  estetické vzdělávání,  které  jazykové  znalosti  prohlubuje,  vede  k 
pěstování  estetického  cítění,  formování vkusu. Mimo výchovy ke čtenářství je hlavním cílem naučit se pracovat s 
literárním textem.  

 
Charakteristika učiva 
Český  jazyk  jako předmět  se  skládá  ze  tří  oblastí,  které se  vzájemně  prolínají,  doplňují  a podporují. 
Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjejí  komunikační kompetenci žáků, směřují k 
dovednosti a schopnosti žáků mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat, používat spisovného jazyka 
jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. 
Estetická výchova vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, přispívá k rozvoji kladného vztahu k 
duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Literární výchova směřuje k výchově ke čtenářství, k práci 
s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci, k poznání hlavních literárních směrů a skupin. 
Jazykové vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali český jazyk v rovině recepce, percepce a interpretace. 
Aplikovali hlavní principy českého pravopisu a syntaxe, využívali jazykové vědomosti v praktickém životě, 
pracovali s jazykovými příručkami. 
Komunikační a slohová výchova směřuje k tomu, aby žáci si osvojili techniku mluveného slova a jeho emocionální 
stránku. 
V oblasti postojů jsou žáci vedeni k tomu, aby získali osobitý a celkově pozitivní vztah k jazyku a kultuře včetně 
kritického přístupu, návyk pracovat s odbornou literaturou, sledovat novinky ve svém pracovním oboru, motivaci k 
celoživotnímu vzdělávání, důvěru ve vlastní schopnosti. 
 
Pojetí výuky 
Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke společenskému 
a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a 
sebevýchovy. 
Ve shodě se strategií školy je na místě jednoznačná preference takového pojetí výuky, které v maximální míře 
rozvíjí klíčové kompetence a které vede k podpoře motivace žáka, jeho aktivit, umožňuje aplikovat teoretické 
poznatky a praktické dovednosti v takových úkolech, které budou odpovídat úkolům daného povolání. 
Ve výuce budou využívány moderní vzdělávací strategie, které zvyšují motivaci a efektivitu vzdělávacího procesu. 
Vedle tradičních metodických postupů (výklad, vysvětlování, demonstrace, procvičování pod dohledem učitele a 
učení pro zapamatování) se bude vyučovat také formou: 

- komunikační hry a soutěže, 
- mluvního cvičení, 
- dialogické metody, 
- diskuse, 
- skupinové práce žáků, 
- učení z textu a vyhledávání informací, vytvoření samostatné práce, 
- práce s texty různé povahy, 
- samostudia a domácích úkolů, 
- exkurze, návštěvy výstav, koncertů, divadelních představení apod., 
- využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. 

Výuka by měla být co nejvíce propojena s reálným prostředím mimo školu a zaměřena na praxi. Bude tedy 
zaměřena na oblast práce v útvarech administrativního a prostě sdělovacího stylu (úřední dopis, žádost, životopis, 
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přihláška, inzerát, orientace v tabulkách, statistikách aj.), dále na studium odborného stylu, odborných textů včetně 
jejich tvorby. Výuka bude směřovat k tomu, že žáci budou schopni vytvořit vypravování, dovedou formulovat své 
názory a postoje, které zapisují, vypracují charakteristiku, popis a další slohové útvary. 
 
Hodnocení výsledků  žáků 
Žáci budou hodnoceni objektivně, hodnocení se bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 
Každý žák bude mít možnost prezentovat své vědomosti a dovednosti jak písemně, tak ústně. V každém ročníku 
jsou stanoveny dvě písemné slohové práce, průběžně budu zařazovány ověřovací kontrolní práce, jazykové 
rozbory, diktáty, ústní zkoušení. 
Kritéria hodnocení v oblasti slohu zahrnují slovní zásobu, osobní styl, formu, úpravu, jazykovou strukturu a 
interpunkci, pravopis a prezentaci, v oblasti čtení se jedná o schopnost číst plynule a přesně, porozumět textu, 
dále o schopnost získávat při čtení informace, vyjadřovat se hlasitě. 
Při klasifikaci ústního zkoušení jsou zohledňovány následující aspekty: věcná správnost, relevantnost informací a 
jejich rozsah, prezentace tvrzení, strategie argumentace, volba jazykových prostředků, srozumitelnost projevu, 
jazyková správnost. 
U žáků s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení podléhá hodnocení opatřením a návrhům 
pedagogicko-psychologické poradny. 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klí čové kompetencí a průřezových témat 
 
Kompetence k učení 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali různé způsoby práce s textem, vyhledávali a zpracovávali informace, 
byli čtenářsky gramotní, s porozuměním poslouchali mluvené projevy a pořizovali si poznámky, využívali ke svému 
učení různé informační zdroje. 
 
Komunikativní kompetence 
jsou v předmětu český jazyk a literatura prioritou. Komunikativní kompetence jsou v průběhu studia rozvíjeny tak, 
aby žáci formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, 
aktivně se účastnili diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje. Zpracovávali administrativní písemnosti 
i texty na běžná a odborná témata, dodržovali jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, vyjadřovali se 
a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 
 
Personální a sociální kompetence 
Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby  žáci  byli  schopni  pracovat  v  týmu  a  podíleli  se  na  realizaci společných 
pracovních i jiných činností, navrhovali postupy řešení, ověřovali si získané poznatky, kriticky zvažovali názory, 
postoje a jednání jiných lidí. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uměli získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 
příležitostech, vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli, prezentovali svůj odborný potenciál a své 
profesní cíle. 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci komunikovali elektronickou poštou a využívali další prostředky komunikace, 
získávali informace z otevřených zdrojů, pracovali s informacemi z různých zdrojů a uvědomovali si nutnost 
přistupovat k nim kriticky. 
 
Aplikace průřezových témat 
 
Občan v demokratické společnosti 
Téma zdokonalí komunikaci žáků, naučí je vyjednávání a řešení konfliktů. Povede je ke kritickému postoji ohledně 
masivních médií, bude realizovat mediální výchovu. 
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Člověk a životní prostředí 
Žáci si vytvářejí správné hodnoty a postoje ve vztahu k životnímu prostředí. Rozvíjí se jejich dovednosti v 
oblasti vyjadřování, naučí se zdůvodňovat vlastní názory, efektivně pracovat s informacemi. 

 
Člověk a svět práce 
Verbální komunikace, p ísemné vyjadřování, vlastní prezentace žáka přispěje ke schopnostem orientovat se v 
oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání a priority. 
 
Informační a komunikační technologie 
Žáci  využívají  moderní  informační  zdroje,  pracují  s  informacemi  a  dokážou  k  nim  přistupovat kriticky. 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodiny 
1. ROČNÍK  66 

Žák: 
- orientuje se v systému 

českých hlásek 
- řídí se zásadami správné 

výslovnosti 

Zdokonalo 
dovedností

vání jazykových vědomostí a 
 
ánka jazyka 
ové prostředky a ortoepické normy 
a 
y správné výslovnosti 

2 

Zvuková str 
- zvuk 

jazyk 
- zásad

- uplatňuje znalosti z českého 
pravopisu v písemném 
projevu 

- pracuje s nejnovějšími 
normativními příručkami 
českého jazyka 

Grafická stránka jazyka 
- hlavní principy českého pravopisu 

9 

- chápe význam slov a frází 
- chápe podstatu přenášení

pojmenování 
- rozumí stylovému rozvrstvení 

a obohacování slovní zásoby 
- chápe tvoření slov 
- používá slovní zásobu 

příslušného oboru vzdělávání 
- umí vhodně užít odbornou 

terminologii 

Nauka o slovní zásobě 
- slovo a jeho význam 
- frazeologie 
- stylové rozvrstvení a obohacování slovní 

zásoby 
- tvoření slov 
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému 

oboru vzdělávání, terminologie 

6 

- vhodně prezentuje a obhajuje 
svá stanoviska 

- umí klást otázky a vhodně 
formulovat odpovědi 

Komunikační a slohová výchova 
Stylistika 

- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 
projevy mluvené a psané, připravené a 
nepřipravené 

- projevy monologické a dialogické 
- vyjadřování přímé i zprostředkované 

technickými prostředky 

1 

- vystihne charakteristické 
znaky různých druhů textu a 
rozdíly mezi nimi 

- rozpozná funkční styl a v 
typických příkladech slohový 
útvar 

Funkční styly spisovného jazyka, slohové 
postupy a útvary 

2 
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- dokáže použít útvary prostě 

sdělovacího stylu při 
komunikaci písemné i 
mluvené 

Projevy prostě sdělovací 
- telefonování, blahopřání, soustrast, vizitka, 

plakát, oznámení, pozvánka, e-mail, 
SMS 

4 

- vytvoří základní útvary 
administrativního stylu 

- je schopen navrhnout 
vhodnou grafickou úpravu 
textů 

Styl administrativní 
- osobní a úřední dopis, krátké informační 

útvary, strukturovaný životopis, inzerát a 
odpověď na něj, zápis z porady, 
objednávky, reklamace apod. 

- grafická a formální úprava jednotlivých 
písemných projevů 

6 

- má přehled o základních 
slohových postupech 
uměleckého stylu 

- posoudí kompozici textu, jeho 
slovní zásobu a skladbu 

- vytvoří jednoduché vyprávění 

Styl umělecký 
- vyprávění 

5 

- na příkladech objasní 
výsledky lidské činnosti z 
různých oblastí umění 

- vystihne charakteristické 
znaky různých literárních 
textů a rozdíly mezi nimi 

- rozliší konkrétní literární díla 
podle základních druhů a 
žánrů 

- prezentuje jednotlivé literární 
druhy a žánry na vybraných 
dílech z české a světové 
literatury 

Teorie literatury  
Umění jako specifická výpověď o skutečnosti 
obsah a forma literárního díla 

- literární druhy a žánry 
- próza a poezie 
- aktivní poznávání různých druhů umění 

našeho i světového, současného i minulého, 
v tradiční i mediální podobě 

- Jak si lidé vykládali svět 
- Lidské vztahy v literatuře 
- Člověk a země v  literatuře 

2 

- interpretuje text a debatuje o 
něm 

- postihne sémantický význam 
textu 

- výrazně čte úryvky z děl a 
recituje vybranou poezii 

 Práce s literár ním textem 
- metody interpretace textu 
- četba a interpretace literárního textu v

tematických oblastech 
- hlavní literární směry a jejich představitelé 

v kontextu doby 
- starověká literatura 
- středověká literatura 
- renesance a humanismus 

29 
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2. ROČNÍK  66 

Žák 
- využívá poznatků z tvarosloví v 

písemném i mluveném projevu 
- rozliší slovní druhy v textu, chápe 

jejich význam 
- ovládá skloňování a časování 
- odhaluje a opravuje jazykové 

nedostatky a chyby 

Zdokonalo 
dovedností 

vání jazykových vědomostí a 
 
gramatické tvary a konstrukce, 
ická funkce slovní druhy, principy 
 
né slovní druhy 
nické kategorie jmen a sloves 
ebné slovní druhy 
stější nedostatky v tvarosloví při 
é komunikaci 

15 

Tvarosloví - 
jejich sémant 
třídění 

- oheb 
- mluv 
- neoh 
- nejča 

běžn 

- posoudí kompozici textu, jeho 
slovní zásobu a skladbu 

- vybírá vhodné jazykové prostředky 
pro tvorbu textů umělecké povahy, 
dokáže je využít 

- orientuje se v grafických 
schématech, náčrtech a tabulkách 

Komunikační a slohová výchova 
Styl umělecký 

- popis prostý 
- charakteristika, popis osoby 

6 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 
srozumitelně 

- odborně se vyjadřuje o jevech 
svého oboru v základních útvarech 
odborného stylu, především 
popisného a výkladového 

- posoudí kompozici textu, jeho 
slovní zásobu a skladbu 

Styl odborný 
- popis - popis odborný, pracovní postup, 

výklad 
- referát 

8 

- má přehled o knihovnách a jejich 
službách 

- používá klíčová slova při 
vyhledávání informačních pramenů 

- má přehled o denním tisku a tisku 
podle svých zájmů 

Práce s textem a získávání infor mací 
Informatická výchova 

- knihovny a jejich služby 
- noviny, časopisy a jiná periodika, internet 

3 

- pořizuje z odborného textu výpisky 
samostatně zpracovává informace 

- zjišťuje potřebné informace z 
dostupných zdrojů, vybírá je a 
přistupuje k nim kriticky 

- rozumí obsahu textu i jeho části 
- pracuje s příručkami českého 

jazyka 

Racionální studium textu 
- techniky a druhy čtení 
- orientace v textu, jeho rozbor z hlediska 

sémantiky, kompozice a stylu ■ druhy a 
žánry textu 

- získávání a zpracovávání informací z 
textu (též odborného a 
administrativního), jejich třídění a 
hodnocení 

- zpětná reprodukce textu 
- práce s různými příručkami pro školu i 

veřejnost 

4 
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- interpretuje konkrétní literární díla 
a o textech diskutuje 

- uplatňuje znalosti z literární teorie 
při rozboru textu 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 
daných uměleckých děl 

Práce s literár ním textem 
- baroko 
- klasicismus, osvícenství, preromantismus 
- četba a interpretace literárního textu v 

tematických oblastech 
- Pohledy do historie 

30 
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3. ROČNÍK 66 

Žák  
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový 

jazyk, dialekty a stylově příznakové 
jevy  

- ve vlastním projevu volí prostředky 
adekvátní komunikační situaci  

- orientuje se v soustavě jazyků 

Zdokonalování jazykových vědomostí a 
dovedností 
Čeština - národní jazyk Čechů  

- národní jazyk a jeho útvary  
- jazyková kultura  
- postavení češtiny mezi ostatními 

evropskými jazyky 

3 

- provede rozbor věty jednoduché  
- provede rozbor souvětí  
- ovládá základní pravidla psaní 

čárky ve větě jednoduché a v 
souvětí  

- umí zapsat přímou řeč  
- orientuje se ve výstavbě textu 

Skladba  
- druhy vět  
- stavba věty jednoduché  
- větné členy základní, rozvíjející  
- souvětí  
- psaní čárek ve větě jednoduché a v 

souvětí  
- psaní ostatních interpunkčních 

znamének (přímá řeč aj.)  
- stavba a tvorba komunikátu -textová 

22 

- vyjadřuje postoje neutrální, 
pozitivní (pochvala) i negativní 
(kritika, polemika)  

- klade otázky, vhodně formuluje 
odpovědi  

- vhodně se prezentuje a 
argumentuje  

- přednese krátký kultivovaný projev 

Komunikační a slohová výchova 
- úvaha  
- druhy řečnických projevů  
- komunikační situace, komunikační 

strategie 

10 

- interpretuje text a debatuje o něm  
při rozboru textu 

-  uplatňuje znalosti z literární teorie 

Práce s literárním textem 
Interpretace literárního textu v tematické 
oblasti  

- napětí v literatuře 

7 

- charakterizuje jednotlivé znaky 
daných období  

- uvede hlavní literární směry a 
jejich významné představitele  

- samostatně vyhledává informace z 
této oblasti  

- vybírá si z nabídky hodnotnou 
literaturu a porovnává umění 
současnosti a minulosti 

Systematizace literárního vývoje 
- romantismus  
- české národní obrození  
- realismus a naturalismus  
- literatura konce 19. a počátku 20. 

století  
- literatura 20. století  
- současná literární tvorba. 
- válka v literatuře 20. století 
- lidská práce a záliby 
- divadlo - písňové texty  
- tvořivé činnosti 

18 
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- vysvětlí význam kulturních institucí 
v České republice  

- orientuje se v nabídce kulturních 
institucí  

- samostatně vyhledává informace z 
této oblasti  

- referuje o vybraných památkách 
regionu  

- porovná typické znaky kultur 
hlavních národností na našem 
území  

- s tolerancí přistupuje k 
estetickému cítění, vkusu a zájmu 
druhých lidí  

- popíše vhodné společenské 
chování v dané situaci 

Kultura 
- kulturní instituce v České republice a v 

regionu  
- kultura národnostní na našem území  
- principy a normy kulturního chování, 

společenská výchova  
- lidové umění a užitá tvorba, kultura 

bydlení, odívání  
- estetické funkční normy při tvorbě a 

výrobě předmětů používaných v běžném 
životě  

- ochrana a využívání kulturních hodnot  
- funkce reklamy a propagačních 

prostředků a jejich vliv na životní styl 

6 
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6.2.Občanská nauka – učební osnova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
Obecné cíle 

Seznámí žáky s principy fungování demokratické společnosti, vytváří u žáků žádoucí žebříček hodnot a 
pozitivní vztah k sobě i druhým lidem a naučí je respektovat lidská práva. Žáci se naučí znát svá  práva  a  povinnosti  
Žáci  se  seznámí    s   historií  země  a   jejím  současným  zakotvením v mezinárodních institucích. Naučí žáky 
správně formulovat své názory a kriticky hodnotit informace, získávat informace z učebnic, literatury, internetu, filmu, 
schémat a tabulek využívat získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě. 

 
Charakteristika učiva 

V kapitole Člověk v lidském společenství výuka směřuje k tomu, aby žáci získali znalosti o struktuře 
společnosti, úloze náboženství, seznámili se společenským chováním a ochranou životního prostředí.   V   kapitole   
Člověk   a   právo   se   žáci   seznámí   s   jednotlivými   odvětvími   práva a problematikou zákonů. Dozví se, jaké 
jsou zásady soudnictví v demokratickém státě. V kapitole Člověk jako občan výuka směřuje k vymezení 
základních pojmů - demokracie, stát a politika. Žáci získají dovednosti potřebné k tomu, aby jako občané 
demokratického státu dokázali politiku ovlivňovat. Kapitola Člověk a hospodářství je věnována otázce trhu, práce a 
zaměstnanosti. Zároveň žáci pochopí význam daní a pojištění pro fungování ekonomiky celého státu. Kapitola Česká 
republika, Evropa a svět se zabývá významem státu a důležitými historickými mezníky českých zemí. Pozornost bude 
věnována i postavení České republiky v evropských i světových mezinárodních organizacích. 
 
Pojetí výuky 

Cílem předmětu občanská výchova je připravit žáky na život v demokratické společnosti. Výchova k 
demokratickému občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace tak, aby se žáci stali 
slušnými a informovanými aktivními občany. K tomuto účelu budou žáci zpracovávat různé informace z médií 
(televize, tisk, internet). Součástí výuky bude samostatná i skupinová práce, metoda výkladu, rozhovoru, diskuse, 
sledování DVD a videa. Vyučování může být obohaceno o exkurze, návštěvy muzeí a o besedy se zajímavými lidmi. 
 
Hodnocení výsledků žáků 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Významným ukazatelem hodnocení bude 
také práce s verbálními a ikonickými texty a informacemi, cílem je naučit žáky kriticky myslet a diskutovat. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a průřezových témat 
 
Komunikativní kompetence 
znamená, že absolventi budou schopni vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání, formulovat myšlenky, aktivně  se  
účastnit  diskusí,  zpracovat  texty  na  běžná  i  odborná  témata  a  formulovat  podstatné myšlenky z textu i projevu 
jiných lidí. 
Personální  kompetence znamená,  že absolventi budou  připraveni reálně posuzovat  své fyzické a duševní 
možnosti, stanovovat si cíle podle svých osobních schopností a zájmů, efektivně se učit a pracovat, využívat 
zkušeností jiných a dále se vzdělávat. 
Sociální kompetence znamená, že absolventi budou schopni adaptovat se na  měnící se životní a pracovní 
podmínky, pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a přispívat k vytvoření dobrých mezilidských vztahů. Samostatné 
řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů znamená, že absolventi budou schopni porozumět úkolu a určit 
jádro problému, navrhnout způsob řešení a vyhodnotit správnost zvoleného postupu, při řešení problémů uplatňovat 
různé metody myšlení (logické, matematické). 
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi znamená, že 
absolventi budou umět získávat informace z otevřených zdrojů (internet), pracovat s informacemi, a to především s 
využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Kompetence k pracovnímu uplatnění znamená, že 
absolventi mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, reálnou představu o pracovních, platových a jiných 
podmínkách, jsou schopni vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. 
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Občan v demokratické společnosti 
Žáci budou vedeni k vhodné míře sebevědomí a schopnosti morálního úsudku, ke hledání kompromisů mezi osobní 
svobodou a sociální odpovědností, ke schopnosti odolávat manipulaci, k orientaci v masových médiích 
(kriticky hodnotit) a k uvážlivému přemýšlení o materiálních a duchovních hodnotách. 
 
Člověk a životní prostředí 
Žáci budou vedeni k poznávání světa a k jeho lepšímu porozumění, k úctě k živé i neživé přírodě a k 
hospodárnému jednání, které souvisí s ekologickými hledisky. 
 
Člověk a svět práce 
Žáci budou schopni identifikovat a formulovat vlastní priority, pracovat s informacemi, vyhledávat je a správně 
využívat, odpovědně se rozhodovat na základě získané informace a verbálně komunikovat při důležitých 
jednáních. 
 
Informační a komunikační technologie 
Žáci budou využívat základní a aplikační programové vybavení počítače jako podporu pro předmět, využívat 
informace z otevřených zdrojů (internet). 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1. ROČNÍK  33 

Žák: 
− popíše strukturu současné společnosti, 

charakterizuje její jednotlivé složky z 
hlediska sociálního, etnického a 
náboženského 

− je schopen podat přehled o způsobech 
ochrany přírody 

− uvede zásady zdravého životního stylu 
− dovede aplikovat zásady slušného 

chování, objasní, jak se mají řešit 
konflikty mezi spolužáky, sousedy, 
partnery a kamarády; objasní, co se 
rozumí šikanou 

− uvede, jaká práva a povinnosti pro něho 
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole 
a na pracovišti - objasní, jak vzniká 
konflikt mezi majoritou a příslušníkem 
některé z menšin 

− uvede konkrétní příklady ochrany 
menšin v demokratické společnosti 

− vysvětlí, co se rozumí rovnoprávností 
mužů a žen, uvede příklady, kdy je tato 
rovnost porušována 

− popíše specifika některých náboženství, 
k nimiž se hlásí obyvatelé České 
republiky a Evropy 

− vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 
některé náboženské sekty nebo 
náboženská nesnášenlivost 

Člověk v lidském společenství 
− osobnost, etapy lidského života 
− lidská společnost, společenské 

skupiny, současná česká společnost, 
rodina, komunita 

− vztah životního prostředí a člověka - 
zdraví, životní styl, nejčastější 
formy závislostí 

− postavení mužů a žen v rodině a ve 
společnosti 

− mezilidské vztahy, komunikace, 
konflikt - pravidla slušného chování 

− rasy, etnika, národy a národnosti, 
majorita a minorita 

− klady vzájemného obohacování a 
problémy multikulturního soužití, 

− migranti a azylanti 
− víra a ateismus, náboženství 
− a církve, náboženská hnutí a sekty, 
− náboženský fundamentalismus 

21 



- 32 - 

 

 

 
− popíše činnost policie, soudů, advokacie 

a notářství 
− objasní, kdy je člověk způsobilý k 

právním úkonům a má trestní 
odpovědnost 

− dovede hájit své spotřebitelské zájmy 
(např. uplatnění reklamace) 

− dovede vysvětlit práva a povinnosti 
plynoucí ze smluv 

− vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi 
a rodiči, mezi manželi, dovede v této 
oblasti práva vyhledat informace a 
pomoc při konkrétním řešení problému 

− ví o možnostech náhradní rodinné péče 
− dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo obětí 
kriminálního jednání 

Člověk a právo 
− právo a spravedlnost, právní stát, 

právní ochrana občanů, právní vztahy 
− soustava soudů v České republice, 

právnická povolání (notáři, advokáti, 
soudcové) 

− právo vlastnické, smlouvy, 
odpovědnost za škodu 

− rodinné právo 
− trestní právo: trestní odpovědnost, 

tresty a ochranná opatření, orgány 
činné v trestním řízení (policie, státní 
zastupitelství, vyšetřování, soud) 

− kriminalita páchaná na mladistvých a 
na dětech, 

− kriminalita páchaná mladistvými 

12 

−    
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2. ROČNÍK  33 
Žák: 

- charakterizuje demokracii a uvede 
příklady jednání, které demokracii 
ohrožuje (korupce, kriminalita, 
násilí...) 

- uvede základní lidská práva, která jsou 
zakotvena v českých zákonech, a 
popíše, kam se obrátí, když jsou lidská 
práva ohrožena 

- uvede, čím je pro občana dnešní doby 
prospěšný demokratický stát a jaké 

- má ke svému státu a jeho ostatním 
obyvatelům občan povinnosti 

- je schopen rozeznat konkrétní příklady 
ovlivňování veřejnosti, např. v médiích 

- vysvětlí funkci masových médií 
- uvede nejvýznamnější české politické 
- strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají lidé 
zúčastnit 

- v konkrétních příkladech ze života 
rozliší pozitivní jednání od špatného 
(nedemokratického) jednání 

- dokáže hovořit o porušení principů a 
zásad demokracie 

Člověk jako občan 
- základní hodnoty a principy 
- demokracie 
- lidská práva, jejich obhajování 
- a možné zneužívání, veřejný 
- ochránce práv, práva dětí 
- svobodný přístup k informacím, 

média 
- stát a jeho funkce, ústava a politický 

systém České republiky, 
- struktura veřejné správy, obecní a 

krajská samospráva 
- politika, politické strany a volby 
- politický radikalismus, extremismus a 

terorismus 
- občanská společnost a občanské 

ctnosti potřebné pro demokracii 

16 
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- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele 
a úřad práce 

- popíše, co má obsahovat pracovní 
smlouva 

- dovede si zřídit peněžní účet a provést 
bezhotovostní platbu 

- dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda 
odpovídá pracovní smlouvě 

- vysvětlí, proč občané platí daně, 
sociální a zdravotní pojištění 

- dovede zjistit, jaké služby poskytuje 
konkrétní peněžní ústav 

- dovede sestavit fiktivní rozpočet 
životních nákladů 

Člověk a hospodářství 
- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, 

poptávka, cena) 
- hledání zaměstnání, služby úřadů 

práce 
- nezaměstnanost, podpora v 

nezaměstnanosti, rekvalifikace 
- vznik, změna a ukončení pracovního 

poměru 
- práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele 
- odpovědnost za škodu 
- peníze, hotovostní a bezhotovostní 

platební styk, peněžní ústavy 
- mzda časová a úkolová 
- daně, sociální a zdravotní pojištění 
- hospodaření rodiny a jednotlivce 

17 
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3. ROČNÍK  33 

Žák: 
- popíše české státní symboly a některé 

české národní tradice 
- vysvětlí význam událostí, které se pojí 

se státními svátky a významnými dny 
České republiky 

- dovede nalézt na mapě a popsat polohu 
České republiky a vyjmenuje sousední 
státy 

- umí vyjmenovat demokratické a 
nedemokratické režimy v období od 
vzniku Československé republiky po 
současnost 

- objasní formy a způsoby boje 
československých občanů za svobodu a 
vlast 

- uvede příklady světových velmocí, 
vyspělých, rozvojových a chudých 
států a posoudí jejich problémy 

- vysvětlí pojem terorismus a uvědomí si 
jeho nebezpečnost 

- na příkladech z hospodářství, kultury, 
nebo politiky popíše, čemu se říká 
globalizace 

- uvede hlavní (globální) problémy 
dnešního světa 

- popíše skladbu a cíle Evropské unie, 
postavení České republiky v Evropské 
unii 

- vysvětlí funkci NATO, OSN a dalších 
významných mezinárodních organizací 

Česká republika, Evropa a svět 
- stát a jeho funkce 
- státní symboly, tradice české státnosti 
- Česká republika a její sousedé 
- český stát v průběhu dějin, vznik 

Československa v roce 1918 
- významné mezníky, události, tradice a 

osobnosti moderní české a 
československé státnosti: 

- vznik tzv. první republiky, T. G. 
Masaryk a E. Beneš 

- první republika, mnichovská dohoda, 
okupace Německem 

- 2. světová válka, holocaust a další 
zločiny nacismu 

- osvobození Československa a 
poválečné změny 

- komunistický režim, Pražské jaro, 
normalizace 

- listopad 1989, rozpad 
Československa 

- soudobý svět: bohaté a chudé země, 
velmoci, vyspělé a rozvojové země 

- sociální nerovnost a chudoba v 
současné společnosti 

- nebezpečí terorismu ve světě, ohniska 
napětí a bojů v soudobém světě 

- EU 
- OSN 
- NATO 
- další významné mezinárodní 

organizace 
- globalizace, globální problémy 
- vztah životního prostředí a člověka 
- ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

33 
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6.3. Anglický jazyk – učební osnova 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecné cíle vyučovacího předmětu 
Student se naučí pracovat se slovníkem, odbornými jazykovými publikacemi a dokáže vyhledat potřebné informace. 
Zpracuje cizojazyčný text - opravárenské návody. Student komunikuje v běžných situacích: požádá o pomoc, 
představí se, zeptá se na cestu, omluví se, domluví se v restauraci, na hraničním přechodu, na čerpací stanici, 
celnici apod. Vytvoří souvislý text na dané téma. Během celého studia získá slovní zásobu v rozsahu cca 1500 slov 
(včetně odborné). 
 
Charakteristika učiva 

Naváže na znalosti a dovednosti získané na základní škole (základy gramatiky, konverzační témata, např. 
rodina, seznamování, volný čas, sport, kultura); 
Procvičí konverzaci v situacích reálného života (v restauraci, při seznamování, telefonování...) a v silniční dopravě 
(popis cesty, jednotlivých částí auta, na celnici ...).Získá odbornou slovní zásobu v návaznosti na  odborné předměty 
a  praxi v dílnách.  Seznámí se s  odbornou  terminologií a  jejím využitím v praxi. 
 
Pojetí výuky 
Výuka bude probíhat v učebně. Konverzace se zaměří na rozšíření slovní zásoby (získání nových odborných 
výrazů v oboru Mechanik opravář motorových vozidel), jednoduchou komunikaci v situacích běžného života a její 
procvičení. Gramatická oblast bude rozdělena do tří ročníků v návaznosti na konverzační témata. 
Při výuce bude použita: učebnice dle výběru vyučujícího a na základě schválení předmětové komise, odborný 
slovník, cizojazyčné časopisy , audio a videonahrávky, odborné texty a internet,  návody; Výuka dovede studenty k 
využití anglického jazyka v praxi např. pomocí situačních metod.  
 
Hodnocení výsledků žáků 

Osvojení slovní zásoby, její rozsah a využití, schopnost komunikace, porozumění mluvenému a psanému textu 
a orientace v něm. Přihlédnutí k aktivitě v hodinách a zapojení do školních a mimoškolních soutěží v anglickém 
jazyce. Způsob prověřování získaných vědomostí: v testu, ústním zkoušením, v situačních hrách (rozhovory, scénky). 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a průřezových témat 

Studentova znalost anglického jazyka a schopnost v něm komunikovat zvýší jeho šance na trhu práce a 
pomůže mu zorientovat se v něm (sestavení žádosti o zaměstnání, odpověď na inzerát a přijímací pohovor). Své 
jazykové znalostí dokáže využít  k orientaci v odborném textu a získání důležitých informací (přeloží si návod, 
popis funkce jednotlivých částí vozidla). 
Pomocí  jednoduchých  frází  formuluje  své  postoje,  myšlenky  a  názory  (plány  do  budoucna, seberealizace). 
Dokáže se domluvit v běžném životě (v obchodě, v bance, na policii, se zákazníkem v servisu atd.) s využitím 
odborné slovní zásoby (v rozsahu cca 200 - 350 slov), kterou během tříletého studia získá. 

 
Aplikace průřezových témat 
Občan v demokratické společnosti 
Naučí  se  pomocí  získaných  znalostí  v  anglickém  jazyce  navazovat  vstřícné   mezilidské vztahy a předcházet 
konfliktním situacím. Formuluje své myšlenky, postoje a názory (plány do budoucna, seberealizace). 
 
Člověk a životní prostředí 
Obsáhne v odborné terminologii problematiku ochrany životního prostředí v souvislosti s výkonem praxe. 
 
Člověk a svět práce 
Sestavování životopisu, odpovědi na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení. 
 
Informační a komunikační technologie 
Využije informací získaných z médií - např. zareaguje na nově vzniklou dopravní situaci (objížďka, živelná 
katastrofa). 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1. ROČNÍK  66 
Žák: 

- rozumí přiměřeným souvislým 
projevům a krátkým rozhovorům 
rodilých mluvčích pronášeným 
zřetelně spisovným jazykem i s 
obsahem snadno odhadnutelných 
výrazů; 

- odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření; 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 
přiměřené texty včetně 
jednoduchých textů odborných, 
orientuje se v textu, umí v textu 
nalézt důležité informace, hlavní a 
vedlejší myšlenky; 

- vhodně používá překladové i jiné 
slovníky v tištěné i elektronické 
podobě a umí přeložit přiměřený 
text. 

1.1 Společenské obraty 
- seznámení, omluva, představení 
- výslovnost 
- anglická abeceda 
- číslovky 

 

1.2 Občerstvení 
- užití členu (člen určitý a neurčitý) 
- množné číslo podstatných jmen, 

nepravidelné množné číslo 
 

1.3 Nakupování 
- časování slovesa be a have 
- rozkazovací způsob 

 

1.4 Moje rodina 
popis osoby 
přivlastňovací zájmena 
samostatná přivlastňovací zájmena 

(mine, yours...) 
přivlastňovací pád (předložková vazba s 

of) 
1.5 Moje záliby 

- trávení volného času 
- přítomný čas průběhový (What are 

you doing...?) 
1.6 Ubytování 

- pořádek slov ve větě 
 

1.7 Potrubí 
- popis, části, nářadí 
- ukazovací zájmena this a that 

1.8 Sport 
- předmětová zájmena 
- předložky se zájmeny (with him,...) 

 

1.9 Topení 
- způsobová slovesa 

 

1.10 Služby 
- komunikace se zákazníkem 
- přítomný čas prostý (i v otázce a v 

záporu) 

6 

 
 
 

7 

 

 
7 

 

 

7 

 

 
 
 

6 

 
 

6 

 
6 

 
7 

 

 

7 

 
7 
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2. ROČNÍK   

 
2.1 Popis cesty, dotazy na cestu 

- tvoření otázek v přítomném 
čase 

- tázací zájmena: what, where, 
who... 

2.2 Banka, směnárna 
- číslovky (do 1000) 
 

2.3 Plány do budoucna, výběr  
povolání 

- vyjádření budoucnosti (will, 
vazba going to, přítomný čas 
průběhový) 

2.4 Pošta, korespondence 
- řadové číslovky 

 
2.5 Režim dne - určování času 

- zájmeno other 
 

2.6 Dopravní značení 
- vazba there is, there are 

 

2.7 Kultura - TV,video, internet  
- neurčitá zájmena some/any 

(a složeniny anyone, 
somebody...) 

2.8 Počasí 
- minulý čas pravidelných 

sloves (v oznamovací větě, 
v otázce a v záporu) 

2.9 Cestování (zaměření na cestování 
autem) 

- minulý čas slovesa be, can, 
have, do 

2.10 Nehoda - policie 
- nepravidelná slovesa - I.část 

(úvod) 

66 
 

7 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 

7 
 
 
 
 

 
6 

 

 
 

7 
 
 

6 
 

 
7 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 

− rozumí přiměřeným souvislým 
projevům a krátkým rozhovorům 
rodilých mluvčích pronášeným 
zřetelně spisovným jazykem i s 
obsahem snadno odhadnutelných 
výrazů; 

− odhaduje význam neznámých výrazů 
podle kontextu a způsobu tvoření; 

− čte s porozuměním věcně i 
jazykově přiměřené texty včetně 
jednoduchých textů odborných, 
orientuje se v textu, umí v textu 
nalézt důležité informace, hlavní a 
vedlejší myšlenky; - vhodně 
používá překladové i jiné slovníky 
v tištěné i elektronické podobě a 
umí přeložit přiměřený text. 
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3. ROČNÍK   66 
Žák : 

− rozumí přiměřeným souvislým 
projevům a krátkým rozhovorům 
rodilých mluvčích pronášeným 
zřetelně spisovným jazykem i s 
obsahem snadno odhadnutelných 
výrazů; 

 
− odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření; 
 

− čte s porozuměním věcně i jazykově 
přiměřené texty včetně 
jednoduchých textů odborných, 

 
− orientuje se v textu, umí v textu 

nalézt důležité informace, hlavní a 
vedlejší myšlenky, 

− vhodně používá překladové i jiné 
slovníky, umí přeložit přiměřený 
text 

3.1 Telefonování 
-   nepravidelná slovesa - II.část 

6 

3.2 Pojištění vozidla, nákladu 
-   stupňování přídavných jmen 

6 

3.3 Ekologie a ochrana životního 
prostředí 

-   stupňování příslovcí 

6 

3.4 Gastronomie 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 
- použití much/many a little/few 

7 

3.5 Autodoprava 
-   zeměpisné názvy 

7 

3.6 Zdraví, nemoci, úraz 
-   přehled způsobových sloves 

7 

3.7 Na benzínové pumpě 
-   podmiňovací způsob (I should...) 

7 

3.8 Doklady 
-   přítomný čas prostý a jeho užití 

6 

3.9 Celnice 
-   trpný rod 

7 

3.10 Životopis, inzerát 
-   přehled probraných časů a způsob 

užití 

7 
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6.4.Německý jazyk – učební osnova 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 

Obecné cíle vyučovacího předmětu 
Vzdělávání v NJ se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, vede žáky k 
osvojení praktických řečových dovedností jako nástroje dorozumění v situacích běžného osobního a pracovního 
života, připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, 
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní 
kompetence a schopnost učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti srovnávat a užívat způsoby 
dorozumění s představiteli jiných kultur. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák dovedl komunikovat v rámci základních 
témat, dokázal vyjádřit srozumitelně hlavní myšlenky a efektivně dovedl pracovat s německy psaným textem, 
včetně jednoduchého odborného textu. Dále aby si žák prohluboval své všeobecné vědomosti a dovednosti za využití 
slovníků, jazykových příruček a Internetu. Při výuce NJ aktivně využíval vědomosti a dovednosti získané z 
mateřského jazyka a ostatních vyučovacích předmětů a respektoval a chápal tradice, zvyky a odlišné sociální a 
kulturní hodnoty jiných národů. 
 
Charakteristika učiva 
Řečové   dovednosti   (receptivní,   produktivní,   interaktivní)   poslech   s   porozuměním,   čtení   s porozuměním, 
ústní projev, písemný projev jsou základem, který umožňuje komunikaci v NJ a jsou cílem a obsahem výuky. 
Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka), slovní zásoba, gramatika (tvarosloví a větná skladba) 
grafická podoba jazyka a pravopis - na základě jejich znalostí se rozvíjí řečové dovednosti. Tematické okruhy 
zahrnují znalosti a dovednosti z oblastí společenského života při komunikačních situacích si žáci upevňují, rozšiřují a 
prohlubují řečové dovednosti související se získáváním a poskytováním informací v oblasti osobní, veřejné, 
vzdělávací a pracovní. Jazykové funkce zahrnují obraty zahájení a ukončení komunikace. Žáci získají stručný 
přehled o německy mluvících zemích. 
 
Pojetí výuky 
Vzdělávání v NJ navazuje na RVP a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností, 
která odpovídá stupnicím A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce NJ jsou 
používány metody práce s učebnicí a časopisy, metody rozhovoru, vyprávění, psaní krátkých dopisů nebo zpráv, 
vyplňování dotazníků, dále poslechová cvičení, práce s textem, překladová cvičení. Ke zatraktivnění výuky 
zařazujeme aktivující didaktické metody (didaktické hry), při osvojování nových poznatků využíváme kromě 
reproduktivní metody i produktivní metody -metodu problémového výkladu. Při výběru různých organizačních 
forem výuky volíme kromě individuální a hromadné formy např. i diferencovanou nebo skupinovou formu. 
Strategie učení odpovídají učebním předpokladům žáků (menší celky, častější opakování, preference ústního 
projevu vzhledem k problémům při psaní, zapojování smyslového vnímání - názorné ukázky, obrázky, video, atd. 
K podpoře výuky NJ využíváme multimediální výukové programy a Internet, v rámci projektu spolupracujeme se 
zahraničními školami a organizujeme stáže jako podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní společnosti. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Žák je hodnocen známkou (klasifikace je součástí školního řádu). Při hodnocení vycházíme z komplexního rozvoje 
řečových dovedností (porozumění, mluvení, psaní). Hodnotíme rozsah, správnost, plynulost a interakci. Výsledky 
učení kontrolujeme a prověřujeme průběžně s dostatečnou frekvencí. Při ústním zkoušení přihlížíme především ke 
schopnosti komunikovat, při písemném zkoušení využíváme standardizované testy, nejméně 1x za rok v každém 
ročníku zařazujeme písemné kontrolní práce (stanovený obsah a rozsah). V průběhu výuky hodnotíme žáky nejen 
známkou, ale i slovně, vedeme je k sebekontrole a sebehodnocení. Při klasifikaci zohledňujeme žáky se specifickými 
poruchami učení. 
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Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a průřezových témat 
Studentova znalost německého jazyka  a schopnost v něm komunikovat zvýší jeho šance na trhu práce a pomůže mu 
zorientovat se v něm ( sestavení žádosti o zaměstnání, odpověď na inzerát a přijímací pohovor). Své jazykové 
znalosti dokáže využít k orientaci v odborném textu a získání důležitých informací (přeloží si návod ). Pomocí 
jednoduchých frází formuluje své postoje, myšlenky  a názory (plány do budoucna , seberealizace). Dokáže se 
domluvit  v běžném životě ( v obchodě,  v bance, v restauraci, se zákazníkem) s využitím odborné slovní zásoby, 
kterou během tříletého studia získá.  
 
Občan v demokratické společnosti 
Naučí se pomocí získaných znalostí v německém jazyce navazovat vstřícné mezilidské vztahy a předcházet 
konfliktním situacím. Formuluje své myšlenky, postoje a názory (plány do budoucna, seberealizace). 
 
Člověk a životní prostředí 
Obsáhne v odborné terminologii problematiku ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu. 
 
Člověk a svět práce 
Sestavování životopisu, odpovědi na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení 
 
Informační a komunikační technologie 
Využije informací získaných z médií v svém učebním oboru. 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1.ROČNÍK  66 

Žák: 
- umí sdělit své jméno, věk, odkud 

pochází, jak dlouho se učí NJ, rodinný 
stav, záliby, adresu, telefonní číslo, typ 
školy, učební obor) 

- jednoduše charakterizuje postavu (velký 
x malý, tlustý x štíhlý) 

- jednoduše charakterizuje vlastnosti 
(pilný x líný, ...) 

- vhodně užije výrazy pro pozdrav 
- umí poděkovat a vhodně reaguje na 

poděkování 
- napíše stručnou charakteristiku (můj 

přítel/přítelkyně) 

1. OSOBNÍ ÚDAJE 
1.1 Konverzace 

- seznamovací rozhovor a 
jednoduchá 
charakteristika (vzhled a 
vlastnosti) 

- pozdravy při setkání a 
loučení, v průběhu dne 

- poděkování 

15 

- vyčasuje a správně užije tvary pravidelných 
sloves 

- užívá správně osobní zájmena při 
vyjadřování podmětu ve větě 

- prakticky užije větu oznamovací i tázací 
- zná a užije sloveso být a pracovat ústním i 

písemném projevu 
- umí užít zápor nein a vytvořit zápornou větu 
- zná základní číslovky a ví, jak se tvoří 
- využije znalost číslovek při řešení početních 

úkonů 
- napíše krátké sdělení o sobě 
- umí hláskovat své jméno 

1.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- časování pravidelných 
sloves - osobní zájmena 

- podmět v německé větě 
- slovosled v německé větě 
- přídavné jméno v přísudku - 

sloveso sein (být) 
- sloveso arbeiten (pracovat) 
- zápor nein a nicht 
- základní číslovky 
- základní početní úkony 
- abeceda a hláskování 

 

- seznámí ostatní nejméně s jednou informací 
o Mnichově 

- vyjmenuje německy mluvící země 
- uvede základní údaje o Německu (polohu, 

hlavní město, měnu, čím je známé) 

1.3 Reálie 
- Mnichov 
- přehled německy mluvících

zemí 
- Co víte o Německu? 

- podle textu sestaví stručné vyprávění o své 
rodině 

- v rozhovoru užije výrazy: těší mě, smím se 
představit 

- napíše krátkou gratulaci k narozeninám 
- sestaví dopis o jednom členu rodiny 

(jméno, věk, jak vypadá, jaký j e, koníčky) 
- podle poslechu zaznamená povolání a věk 

osob 
- popíše, kde bydlí (dům x byt) 
- dokáže při poslechu textu zaznamenat a 

doplnit chybějící výrazy 
- sestaví a napíše otázky, získá informace od 

spolužáka o jeho sourozencích 
- umí se omluvit 

2. RODINA 
2.1 Konverzace 

- vyprávění o rodině 
- gratulace při různých 

příležitostech 
- výrazy při 

seznamování 
- dopis o členovi rodiny 
- údaje o adrese, 

bydlení 
- omluvy - vyprávění o 

dalších členech rodiny 
- Jak se daří? 
- Odpovědi. 

24 
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- podrobněji charakterizuje nejen blízké, ale i 

vzdálenější rodinné příslušníky (teta, strýc, 
dědeček, babička, bratranec, sestřenice) 

- povolání, záliby, vlastnosti 
- v rozhovoru užije zdvořilostní frázi (jak se 

daří) a umí na ni reagovat 

  

- ví, že se slova tvoří skládáním 
- odvodí od povolání v rodě mužském rod 

ženský (Lehrer x Lehrerin) 
- doplní tvary množného čísla u probraných 

podstatných jmen 
- časované tvary slovesa haben užije ve větě 

se 4. pádem podstatných jmen 
- v otázce užije 4. pád tázacích zájmen 
- používá zápory nicht a kein 
- použije zpodstatnělý infinitiv p ři 

vyjmenovávání činností 
- vyznačí přízvuk u slov podle poslechu 
- užije v testu gramatické vzorce a osvojenou 

slovní zásobu 
- napíše dopis o jednom členu rodiny s 

rozsahem 10 vět 

2.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- podstatná jména 
- 1. pád 
- rozlišování členu určitého 

a neurčitého 
- přivlastňovací zájmena 
- složená slova 
- podstatná jména rodu 

ženského -in 
- množné číslo pod.jmen 
- sloveso haben (mít) 
- podst. jména ve 4. pádě 
- přivlas.zájmena ve 4. p. 
- tázací záj. wer, was ve 4. p 
- zápor kein 
- zpodstatnělý infinitiv 
- přízvuk na jiné slabice než

první 
- přízvuk u cizích slov 

- charakterizuje Rakousko (poloha, hlavní 
město, měna, zajímavosti) 

- vyjmenuje německy mluvící země a jejich 
hlavní města - charakterizuje Švýcarsko 
(poloha, hlavní město, měna, zajímavosti) 

-  zná historii Berlínské zdi (rozdělení 
Německa na NDR a SRN) 

2.3 Reálie 
- Rakousko:zák.údaj 
- světové jazyky, NJ 

jako úřední jazyk 
- Švýcarsko:zák.údaj 
- Berlín, SRN 

- vypráví o svých zálibách, co dělá nejraději, 
co považuje za nudné, nezábavné 

- v rozhovoru zjistí, o co se zajímají spolužáci 
- přeloží jednoduché inzeráty a sestaví vlastní 

inzerát (seznámení, dopisování) 
- podle předlohy (tabulky) vypráví, co dělají 

osoby v určitou denní dobu 
- vyjmenuje jednoduché pracovní činnosti v 

odborném výcviku 
- napíše svůj denní program 
- zeptá se na čas a umí odpovědět 
- podle textu vypráví, co dělají osoby během 

týdne 
- sestaví ústně nebo písemně svůj týdenní 

program 
- užívá správně názvy dnů v týdnu 
- podle poslechu doplní časové údaje 

3 ZÁLIBY A VOLNÝ ČAS 
3.1 Konverzace 

- záliby 
- seznamovací inzeráty 
- denní program 
- anketa: volný čas 
- účast na pracovní brigádě 
- činnosti v odborném 

výcviku 
- vyjadřování času 
- dny v týdnu 

13 
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- prakticky používá tvary silných sloves 
(essen, lesen, sprechen, sehen, fahren, 
schlafen, laufen...) 

3.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- silná slovesa 

 

- časuje sloveso wissen a umí je použít ve větě 
- užije znalosti přivlastňovacích zájmen k 

vyjadřování zájmena svůj 
- ve spojení se slovesy užívá 4. pád osobních 

zájmen 
- používá zájmeno jeder, umí je užít i v 

časovém údaji 
- ve větách nevynechává podmět 
- používá negující předponu un-- podle 

poslechu napodobuje věrohodně výslovnost 

- sloveso wissen (vědět) 
- zvratné zájmeno svůj 
- osobní zájmena 
- 4. pád - zájmeno jeder 

(každý) 
- neurčitý neosobní podmět 

es 
- předpona un— 
- dlouhé a krátké -e 
- tvrdé a měkké -ch 
- koncovka -ig 

 

- přiřadí k německým příjmením 
povolání, která vyjadřují 

- srovná význam českých hovorových 
slov se slovy v NJ 

3.3 Reálie 
- příjmení německého původu 
- hovorová slova německého 

původu v ČJ 

- umí vést rozhovor s číšníkem (objednat si 
podle jídelního lístku) 

- vyjádří, zda platí dohromady nebo zvlášť 
- rozumí číslovkám 
- z poslechového textu zaznamená objednávku 

hostů v restauraci 
- sestaví jídelníček na jeden den 
- napíše, co mu chutná a co nemá rád, kdy, 

kde a co jí během dne 
- umí pozvat přítele na oběd 
- zeptá se, co je na oběd 
- podá informaci, kde se lze občerstvit 

4. STRAVOVÁNÍ  
4.1 Konverzace 

- v restauraci, v kavárně, ve 
školní jídelně 

- nápojový lístek 
- jídelní lístek 
- snídaně, oběd, večeře 
- oblíbené jídlo 

14 

- názvy jídel, nápojů, potravin užívá bez členu 
- při pobídnutí užívá rozkazovací způsob 
- při žádostech umí užít tvary slovesa 

mögen/möchte 
- při mluvení i psaní respektuje slovosled 
- postavení infinitivu na konci věty 

4.2 Gramatika a zvukové 
prostředky 

- - vynechávání členu 
- rozkazovací způsob 
- způsobové sloveso möchte 

(chtěl bych, rád bych) 
- postavení infinitivu ve větě 

- zná některé národní a krajové speciality 4.3 Reálie 
- národní jídlo 
- mezinárodní kuchyně 
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2.ROČNÍK  66 

 
Žák: 

- napíše dopis (včetně oslovení a rozloučení) 
- nadepíše obálku dopisu 
- omluví svou nepřítomnost (součást 

omluvného dopisu) 
- vysvětlí, proč se nezúčastní akce (součást 

omluvného dopisu) 
- dohodne termín setkání (součást omluvného 

dopisu) 
- při poslechu textu dopisu zaznamená písemně 

hlavní údaje 
- podle diktátu napíše krátký dopis 
- rozumí krátkým telefonickým rozhovorům 
- získá informaci po telefonu o odjezdu nebo 

příjezdu vlaku, o ubytování v hotelu (jen 
velmi jednoduše) 

 
5. DOPIS, TELEFONICKÝ 
ROZHOVOR  
5.1 Konverzace 

- omluvný dopis 
- telefonický rozhovor 

 
15 

- ve větách při hovoru i psaní užívá 3. pád 
podstatných jmen, tázacího zájmena wer, 
přivlastňovacích zájmen, zájmen dieser, 
jeder, kein , osobních zájmen 

- při zdůvodnění vhodně používá spojku 
deshalb 

- ví o zvláštnostech slabého skloňování 

5.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- 3. pád podstatných jmen, 
tázacího zájmena wer 
(kdo), přivlastňovacích 
zájmen, zájmen dieser 
(tento), jeder (každý), kein 
(žádný) a osobních zájmen 

- pořádek slov po spojce 
deshalb (proto) 

- slabé skloňování 
podstatných jmen rodu 
mužského 

- orientuje se v jízdním řádu, zjistí příjezd nebo 
odjezd vlaku 

- zná některé německé spisovatele 

5.3 Reálie 
- jízdní řády 
- knihy 
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- rozumí krátkému rozhovoru prodavač x 
zákazník 

- vyjmenuje a popíše zboží vhodné jako dárek 
- sdělí, co komu koupí jako dárek a proč 
- vyjádří přání, co by chtěl dostat jako dárek a 

proč 
- vyjádří, co by jako dárek nechtěl a proč 
- vyjmenuje základní materiály a nářadí 
- prakticky užije váhové jednotky při nákupu 

zboží na váhu 
- zná základní slovní zásobu pro nákup zboží 

6. NAKUPOVÁNÍ  
6.1 Konverzace 

- v obchodě 
- nákup dárků 
- specializované prodejny 

(dle učebního oboru) 
- váhové jednotky 
- zboží: oblečení, potraviny, 

ovoce a zelenina, školní 
potřeby 

16 

- v ústním i písemném projevu užívá předložky 
se 3. pádem 

- sestaví větu se slovesem s odlučitelnou 
předponou 

- v otázkách i odpovědích užívá sloveso dürfen 
- sestaví otázku se zájmenem welcher 
- sloveso werden užije při vyjádření 

budoucnosti nebo změny stavu 
- všímá si délky samohlásek 
- při výslovnosti redukuje koncovky 

6.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- - předložky se 3. pádem 
- odlučitelné předpony u 

sloves 
- způsobové sloveso dürfen 

(smět) 
- tázací zájmeno welcher 

(který) 
- nepravidelné sloveso 

werden (stát se) 
- délka samohlásek 
- redukované koncovky 

 

- vyjmenuje některá oddělení v obchodním 
domě podle nabídky zboží 

- zná měnu v německy mluvících zemích 

6.3 Reálie 
- - obchodní dům 
- měna 

- reprodukuje stručně text 
- vypíše z textu činnosti pro volný čas 
- sdělí, co sám rád dělá ve volném čase 
- zeptá se spolužáka na jeho oblíbené činnosti 
- vyjádří, co ho nebaví 
- napíše, co dělá rád jeho přítel/přítelkyně 
-  napíše dopis příteli o tom, jak vypadá jeho 

všední den a víkend (10 vět) 

7.UČÍME SE JAZYKY (v 
jazykové škole) 
7.1 Konverzace 

- - vyprávění: Co děláš rád? 
- všední den a víkend 

11 

- prakticky používá gramatické vzorce v 
rozhovorech, vyprávěních a písemném 
projevu 

- co nejvěrohodněji redukuje r a vyslovuje s 
rázem 

7.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- opakování gramatiky 
- redukované koncové -r-- 

výslovnost rázu 
- vyjmenuje roční období 
- sdělí, kdy slaví narozeniny (roční období, 

měsíc) 
- ve vyprávění nebo v rozhovoru užívá s 

přehledem názvy dnů a názvy části dne 
- vysvětlí, které roční období je nejvhodnější a 

nejméně vhodné na provádění  prací dle 
uč.oboru 

7.3 Reálie 
- - roční období, měsíce, dny 

části dne 
- období vhodná na 

jednotlivé práce 
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- podle textu charakterizuje žáky a jejich 
činnosti 

- popíše učitele a jeho činnosti ve výuce 
- z textu vypíše, co se žáci učili 
- podle poslechu určí, co souhlasí a co 

nesouhlasí s obsahem čteného textu 
- přivítá hosty a nabídne jim místo k sezení 

8 UČÍME SE JAZYKY 
(učitel a žáci) 
8.1 Konverzace 

- učitel a žáci 
- výuka němčiny 
- návštěva 

8 

- užívá perfekta pravidelných a vybraných 
nepravidelných sloves v jednoduchých větách 

- v ústním i písemném projevu užívá préterita 
haben a sein 

- napodobuje co nejpřirozenější výslovnost 

8.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- perfektum (minulý čas) 
- préteritum (souminulý čas) 

sloves haben (mít) a sein 
(být) 

- výslovnost -ü- 
- sestaví krátký inzerát 8.3 Reálie 

- - inzeráty: hledám partnera n 
dopisování, ke konverzaci 

- vyjmenuje místnosti v bytě a jejich zařízení 
- sdělí, kde členové rodiny tráví nejvíc času a 

jejich činnosti 
- podle poslechu textu zodpoví na dotazy 

k textu 
- vypíše z textu jména a oblíbená místa 

uvedených osob a jejich aktivity 
- vypráví o svém oblíbeném místě a zeptá se na 

oblíbené místo svého spolužáka 

9. BYDLENÍ, DOMOV 
- byt, místnosti, zařízení 
- kde bydlíme 
- oblíbené místo 

16 

- užije předložky při popisu místa 
- použije zvratné tvary sloves převážně v 1. 

osobě 
- slova vyslovuje s co nejpřesnější výslovností 

a rozumí jim 

9.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- předložky se 3. a 4. pádem 
- zvratná slovesa (4. pád) - 

výslovnost redukovaného - 
r-- 

- výslovnost -ö- 
- vyhledá výrazy příjezd, odjezd, nástupiště 
- rozumí obsahu inzerátu (koupě bytu, 

pronájem) 

9.3 Reálie 
- jízdní řády (cestování 

vlakem) 
- hledáme byt 
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3. ROČNÍK   66 

Žák: 
- rozumí otázkám, které se týkají jeho 

zdravotního stavu (Jak se cítíte? Co vás bolí? 
Máte horečku?) 

- umí na tyto otázky odpovědět 
- vede se spolužákem rozhovor (lékař x 

pacient) 
- rozumí otázkám lékaře - zubaře a umí na ně 

reagovat 
- umí pojmenovat i napsat základní části 

lidského těla a některé vnitřní orgány 
- doporučí příteli, co je zdravé a co je nezdravé 
- reprodukuje krátký text o návštěvě zubaře 
- vyjmenuje základní pracovní ochranné 

pomůcky 

10. NÁVŠTĚVA U LÉKAŘE 
10.1 Konverzace 

- návštěva lékaře 
- návštěva zubaře 
- lidské tělo 
- životní styl 
- ochranné pomůcky při práci 

ve firmách 

18 

- v ústním i písemném projevu používá tvary 
způsobových sloves können, müssen, sollen - 
přeloží věty se záporem nicht mehr, kein 
mehr - zná odpověď doch na zápornou otázku 

- v rozhovoru nebo vyprávění vhodně používá 
zájmena jemand a niemand 

- napodobuje co nejvěrohodněji přirozenou 
výslovnost 

10.2 Gramatika a zvukové 
prostředky 

- způsobová slovesa können 
(moci, umět), müssen 
(muset), sollen (mít 
povinnost) 

- zápor už ne 
- zápor s doch - zájmena 

jemand (někdo) a niemand 
(nikdo) 

- výslovnost dlouhé -e-, -i-, - 
u-, -o- 

- rozumí krátkým reklamám o zdraví a 
zdravém životním stylu 

- přeloží krátké vizitky lékařů, jejich 

10.3 Reálie 
- zdraví slovem i obrazem 
- lékaři specialisté 

specializace, ordinační hodiny)   
- podle tabulky vypráví o pracovním programu 

sportovního reportéra, vyjádří čas i dobu 
trvání činnosti (od - do) 

- porozumí základním údajům novinového 
článku 

- vypráví o své návštěvě u známých 
- zaznamená písemně podle poslechu časové 

údaje 
- přiřadí k obrázkům názvy sportovních 

odvětví 
- podle ročních období rozdělí a napíše do 

tabulky typická sportovní odvětví 
- vypráví o svém vztahu ke sportu 
- vede rozhovor se spolužákem na téma sport 

11. SPORT 
11.1 Konverzace 

- pracovní program reportéra 
- znovu na návštěvě 
- časové údaje 
- sport a sportovní odvětví 

20 
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- oužívá přivlastňovací pád 
- tvoří otázky se zájmenem wer ve 2. pádě 
- přeloží i vytvoří jednoduché věty s man 
- ví, jak se vyjadřuje zvratné zájmeno se a si 
- umí vytvořit minulý čas od smíšených sloves 

kennen (znát), denken (myslet), nachdenken 
(přemýšlet), verbringen (strávit) 

11.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- 2. pád podstatných jmen, 
přivlastňovacích zájmen a 
zájmen dieser, jeder, kein 

- 2. pád zájmena wer 
- neurčitý osobní podmět man 
- zvratné sloveso se 3. pádem 

 

- sestaví tabulku svých aktivit během týdne a 
vypráví o nich 

- napíše nejméně 5 otázek k textu o škole 
- podle poslechu zaznamená prospěch žáka v 

jednotlivých předmětech 
- vyslechne rozhovor a zaznamená povolání, 

přiřadí k nim jednoduchý popis 
- s pomocí slovníku přeloží krátké výpovědi z 

ankety o mimořádných schopnostech 
- sdělí, co sám by chtěl umět 
- napíše svůj životopis 
- vyplní formulář (osobní údaje) 
- popíše pracovní činnosti v odborném výcviku 

a u firem 

12. ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ  
12.1 Konverzace 

- týdenní program 
- text: o škole 
- povolání 
- životopis, formulář 
- zvláštní schopnosti, nadání 
-  odborný výcvik ve škole - 

praxe u firem 

28 

- používá v ústním i písemném projevu 
nejčastěji užívaná slovesa s předložkovou 
vazbou 

- zná pravidlo pro tvorbu zájmenných příslovcí 
- správně užívá tvary sloves wollen a mögen 
- zeptá se na vlastnost nebo povahu nějaké 

osoby nebo věci a použije zájmeno was für 
ein 

- zná slovosled vedlejších vět 

12.2 Gramatika a zvukové 
prostředky jazyka 

- slovesné vazby 
- zájmenná příslovce 
- způsobová slovesa wollen 

(chtít) a mögen (mít rád) 
- tázací zájmeno was für ein 

(jaký) 
- vedlejší věty s weil a dass 

(protože a že) 
- zná hlavní rozdíly mezi školskými 

systémy v ČR a SRN 
- ví o rozdílné klasifikační stupnici 

v SRN 
- vyjmenuje některé domácí práce, své 

povinnosti doma 

12.3 Reálie 
- německý školský systém 
- vysvědčení 
- práce v domácnosti 
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6.5.Matematika – učební osnova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecné cíle vyučovacího předmětu 
Obecným cílem vyučování matematice je zprostředkovat žákům poznatky, které jsou potřebné pro výkon profese i 
v běžném životě. Matematické vzdělání má vliv na rozvoj osobnosti žáků, na jejich myšlení, vytváření úsudků a 
schopnosti abstrakce, ovlivňuje jejich prostorovou představivost, podílí se na rozvoji logického myšlení. Přispívá ke 
správnému chápání kvantitativních i kvalitativních stránek reálného života. Logické zkoumání a řešení problému 
napomáhá k tomu, že žáci dokáží porovnat výsledky řešení s realitou a přispívá k formování žádoucích rysů 
osobnosti žáků jako je vytrvalost, houževnatost a kritičnost 

 
Charakteristika učiva 
Žák si v matematice osvojí potřebné znalosti a dovednosti při numerickém počítání s reálnými čísly. Získá přehled o 
vlastnostech geometrických útvarů a to jak v rovině, tak i v prostoru, naučí se správně používat a převádět jednotky. 
Osvojí si znalosti potřebné pro řešení lineárních rovnic, nerovnic a jejich soustav. Naučí se dosazovat za proměnnou a 
určit hodnotu výrazu. Získá vědomosti důležité pro vyhodnocování informací získaných z grafů, diagramů a tabulek. 

 
Pojetí výuky 
Organizační formou výuky je frontální vyučování pro jeho časovou efektivnost i se zřetelem k jeho výchovné 
funkci. Výuka matematiky bude realizována především prostřednictvím reproduktivních výukových metod. 
Nejčastěji budou využívány informačně receptivní metoda a reproduktivní metoda. Z produktivních metod muže být 
využita metoda problémového výkladu. Informačně receptivní metoda, eventuálně problémový výklad budou 
uskutečňovány metodami monologickými, dialogickými, prací s učebnicí nebo projekcí. Metoda reproduktivní bude 
uskutečňována zejména prací s učebnicí. 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Úroveň  žáky  získaných  znalostí  a  vědomostí  je  hodnocena  dle  klasifikačního  rádu  školy,  který obsahuje jak 
zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáka, tak frekvenci zkoušení. Hodnocení žáků v matematice bude prováděno 
jak písemnou, tak ústní formou. V každém pololetí je zadávána jedna významná písemná práce. Obsahem písemné 
práce bude učivo probrané v daném pololetí školního roku. Při hodnocení znalostí jsou zohledněni žáci se 
specifickými poruchami učení, důležitým faktorem je také zohlednění aktivity žáka v hodinách, plnění zadaných 
úkolů a zohlednění individuálních předpokladů a vloh jednotlivých žáků. 
 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Vzdělání v předmětu matematika přispívá k naplňování cílů vytyčených v klíčových kompetencích a průřezových 
tématech. Směruje žáky k tomu, aby dokázali aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, 
přispívá ke schopnosti řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy. Směruje žáky k tomu, aby 
používali matematiku v dalším studiu, budoucím zaměstnání, v osobním životě a volném čase. Poznatky získané v 
tomto předmětu mohou využít při práci s informacemi a to zejména s využitím informačních a komunikačních 
technologií - dokáží získávat a kriticky vyhodnotit informace získané z různých zdrojů např. z internetu. 

 
Průřezová témata 

 
Občan v demokratické společnosti 
Žáci jsou schopni kritického myšlení, třídění informací, reálného pohledu na sebe a okolní svět a komunikace s 
okolím. 

 
Člověk a životní prostředí 
Matematika poskytuje ostatním předmětům aparát k rozvoji tohoto tématu, ale sama jej nerozvíjí. 
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Člověk a svět práce 
Žáci umí vyhledávat, třídit a využívat informace, komunikovat a prezentovat své reálné kompetence 
ve světě práce. 
Informační a komunikační technologie 
Žáci umí získávat vhodné informace pomocí informačních a komunikačních technologií a využívají je 
k  řešení  problémů.  V  mezích  možností  využívají  přístupný  matematický  software  a  výukové programy. 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1.ROČNÍK  66 

Žák: 
- chápe historii vzniku a vývoje číselných 

oborů 
- znázorní na číselné ose přirozené a celé číslo 
- provádí aritmetické operace s přirozenými a 

celými čísly 
- chápe pojmy prvočíslo a číslo složené 
- rozumí pojmu dělitelnost 
- určí, kterými z čísel dva, tri, čtyři, pět, šest a 

devět jsou dělitelná daná čísla 
- rozloží dané číslo na součin prvočísel 
- je seznámen jak najít nejmenší společný 

násobek a největší společný dělitel daných 
čísel a jeho užití při 

- řeší praktické úlohy 

1.Číselné množiny 
1.1 Přirozená čísla 

- číselná osa 
- početní operace s 

přirozenými čísly 
- dělitelnost přirozených 

čísel, prvočísla 
- rozklad čísla na součin 

prvočísel 
- nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel 
- slovní úlohy na dělitelnost 
- početní výkony s celými 

čísly 

 
12 

 
- používá různé zápisy racionálního čísla 
- provádí aritmetické operace s desetinnými 

čísly a se zlomky 
- zaokrouhlí desetinné číslo 
- dané číslo násobí a dělí 10, 100, 1000, …; 

0,1; 0,01; 0,001; … 
- rozumí pojmu zlomek, pojmenuje jeho části 
- převádí nepravý zlomek na smíšené číslo 
- vypočítá část z daného celku 
- chápe pojmy poměr, postupný poměr 
- rozdělí celek v daném poměru 
- určí z mapy a plánu skutečnou vzdálenost 

pomocí měřítka 
- používá trojčlenku při řešení praktických 

úloh s využitím přímé a nepřímé úměrnosti 

1.2 Racionální čísla 
- čísla desetinná 
- početní výkony s 

desetinnými čísly 
- násobení a dělení 10, 100, 

1000, …; 0,1; 0,01; 0,001 
- zlomek, smíšené číslo 
- početní výkony se zlomky 
- výpočet části z celku 
- poměr, změna čísla v daném 

poměru 
- měřítka plánu a map 
- přímá a nepřímá úměrnost 
- trojčlenka 

14 

 
- chápe pojmy procento, procentová část, 

základ a počet procent 
- řeší praktické úlohy s využitím procentového 

poctu 

1.3 Procento a procentová část 
- procento, základní pojmy 
- výpočet procentové části, 

základu a počtu procent 

5 

 
- zobrazí reálné číslo na číselné ose 
- chápe pojem absolutní hodnota čísla 
- chápe pojem interval 
- zapíše danou část množiny reálných čísel 

pomocí intervalu a znázorní graficky na 

1.4 Reálná čísla 
- číselná osa reálných čísel 
- absolutní hodnota čísla 
- intervaly a jejich grafické 

znázornění 

5 

číselné ose   
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- chápe pojmy mocnina, základ mocniny, 

mocnitel 
- používá pravidla pro počítání s mocninami a 

odmocninami 
- provádí početní výkony s mocninami 

s přirozeným a celočíselným mocnitelem 
- rozumí zápisu čísla ve tvaru a .10n při 

převodu jednotek 
- určí pomoci kalkulátoru druhou a třetí 

mocninu a odmocninu daného čísla 
- provádí početní výkony s odmocninou 

1.5 Mocniny a odmocniny 
- mocnina, základní pojmy 
- mocniny s přirozeným 

mocnitelem 
- pravidla pro počítání s 

mocninami 
- mocniny s celočíselným 

mocnitelem 
- zápis čísla ve tvaru a .10n 

- odmocniny, pravidla pro 
počítání s odmocninami 

- mocniny s racionálním 
mocnitelem 

8 

 
- užívá pojmy: bod, přímka, rovina 
- chápe vztahy: vzdálenost bodu od přímky, 

vzdálenost dvou rovnoběžek, odchylka dvou 
přímek, úsečka a její délka, úhel a jeho 
velikost 

2. Planimetrie 
2.1 Základní pojmy 

- základní pojmy a vztahy: 
bod, přímka, rovina, úsečka, 
úhel 

2 

 
- rozlišuje druhy trojúhelníku podle délek stran 

a velikosti úhlu 
- rozlišuje výšky a těžnice v trojúhelníku 
- sestrojí trojúhelník z daných prvků 
- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a 

chápe vety o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníku 

- užívá Pythagorovu větu a goniometrické 
funkce při řešení pravoúhlého trojúhelníku 

- nalezne hodnoty goniometrických funkcí 
pomocí kalkulátoru 

- určí obvod a obsah trojúhelníku 
- je seznámen s aplikací poznatku o 

trojúhelníku při řešení praktických úloh 

2.2 Trojúhelník 
- základní vlastnosti 

trojúhelníku 
- konstrukce trojúhelníku 
- vety o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníku 
- pravoúhlý trojúhelník, 
- Pythagorova veta 
- goniometrické funkce 

v pravoúhlém trojúhelníku 
- řešení praktických úloh 

10 

 
- chápe základní vlastnosti rovnoběžníku 
- vysvětlí pojmy obvod a obsah 
- převádí délkové a plošné jednotky 
- sestrojí rovnoběžník a lichoběžník, určí jejich 

obvod a obsah 
- rozlišuje pravidelné mnohoúhelníky a určí 

jejich obvod a obsah 
- je seznámen s aplikací poznatku o 

mnohoúhelníku při řešení praktických úloh 

2.3 Mnohoúhelníky 
- základní pojmy, 
- vlastnosti, obvod a obsah 
- převody jednotek délky a 

obsahu 
- rovnoběžníky 
- lichoběžník 
- pravidelné mnohoúhelníky 
- řešení praktických úloh s 

užitím mnohoúhelníků 

6 

 
- rozumí pojmům průměr a poloměr 
- zná přibližnou hodnotu Ludolfova čísla 
- sestrojí kružnici, určí obvod a obsah kruhu, 

délku kružnice 
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 
- je seznámen s aplikací poznatku o kruhu a 

kružnici při řešení praktických úloh 

2.4 Kruh, kružnice 
- vlastnosti kruhu a kružnice 
- obvod a obsah kruhu, délka 

kružnice 
- vzájemná poloha přímky a 

kružnice 
- řešení praktických úloh 

4 
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2.ROČNÍK  66 
Žák: 

- chápe pojmy matematický výraz, proměnná, 
člen výrazu, výraz opačný 

- určí hodnotu výrazu, dodržuje poradí 
početních operací 

- provádí sčítání, odčítání, násobení 
mnohočlenu 

- rozloží mnohočlen na součin pomocí 
vytýkání před závorku 

- chápe postup při postupném vytýkání 
- používá vztahy pro druhou mocninu 

dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin 

3. Výrazy a jeji ch použití 
3.1 Mnohočleny 

- výraz, základní pojmy 
- hodnota výrazu 
- pořadí početních operací 
- početní operace s výrazy 

(sčítáni, odčítání, násobení, 
dělení) 

- rozklad na součin pomocí 
vytýkání 

- postupné vytýkání 
- druhá mocnina dvojčlenu 
- rozdíl druhých mocnin 

18 

 
- vysvětlí pojem lomený výraz 
- určí podmínky za kterých má daný výraz 

smysl 
- upraví lomený výraz pomocí rozšiřování a 

krácení 
- provádí početní operace s lomenými výrazy 

3.2 Lomené výrazy 
- lomený výraz, podmínky 

řešitelnosti 
- krácení a rozšiřování 

lomených výrazu 
- početní operace s lomenými 

výrazy 

8 

 
- provádí ekvivalentní úpravy rovnic a 

nerovnic 
- řeší lineární rovnice a výsledek ověří 

zkouškou 
- řeší lineární nerovnici, výsledek znázorní na 

číselné ose a zapíše v R pomocí intervalu 
- chápe metody řešení a řeší soustavy 

lineárních rovnic 
- je seznámen s řešením soustavy dvou 

lineárních nerovnic a řešení zapíše pomocí 
intervalu 

4.Řešení rovnic a nerovnic 
4.1 Úpravy rovnic 

- úpravy rovnic a nerovnic 
- řešení jednoduchých 

lineárních rovnic a nerovnic 
- řešení lineárních rovnic se 

zlomky 
- řešení lineárních rovnic s 

neznámou ve jmenovateli 
- soustava dvou lineárních 

rovnic o dvou neznámých 
- soustava dvou lineárních 

nerovnic 

15 

 
- chápe způsob vyjádření libovolné neznámé 

z daného vzorce 
- dokáže vyjádřit jednoduché reálné situace 

matematickým zápisem 

4.2 Vyjádření neznámé ze vzorce 2 

 
- řeší jednoduché slovní úlohy pomocí 

lineárních rovnic 
- je seznámen s metodami řešení slovních úloh 

o pohybu a společné práci 

4.3 Slovní úlohy 
- matematizace reálné situace 
- řešení slovních úloh pomocí 

lineární rovnice 
- řešení úloh o pohybu 
- úlohy o společné práci 

8 

 
- chápe pojmy bod, přímka, rovina 
- určí vzájemnou polohu bodu, přímek a rovin 

6. Stereometrie 
6.1 Základní polohové a metrické 
vlastnosti v prostoru 

- základní pojmy 
- vzájemná poloha bodu, 

přímek a rovin 

3 
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- chápe pojmy hrana, stěna, výška tělesa, 
úhlopříčka 

- stěnová, tělesová, úhlopříčka podstavy 
- chápe pojmy objem a povrch tělesa, u 

povrchu rozlišuje podstavu a plášť tělesa 
- převádí jednotky objemu 
- rozlišuje a správně pojmenuje základní 

geometrická tělesa 
- určí objem, povrch, obsah pláště a podstavy 

hranolu, kvádru, krychle, rotačního válce, 
pravidelného čtyrbokého jehlanu, rotačního 
kužele a koule 

- najde pomocí tabulek hustotu látek a určí 
hmotnost tělesa 

- aplikuje poznatky z planimetrie ve 
stereometrii 

- řeší praktické úlohy s využitím stereometrie 

6.2 Tělesa 
- základní pojmy: objem , 

povrch, podstava, plášť 
tělesa 

- převody jednotek objemu 
- hranol, základní pojmy 
- pravidelný trojboký a 

čtyřboký hranol - objem a 
povrch 

- krychle, kvádr - objem a 
povrch, výpočet hmotnosti 
kvádru a krychle 

- rotační válec, základní 
pojmy -  objem a povrch 

- pravidelný čtyřboký jehlan, 
základní pojmy- objem a 
povrch, 

- rotační kužel, základní 
pojmy - objem a povrch, 

- koule - objem a povrch 
- praktické úlohy s využitím 

stereometrie 

13 
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3.ROČNÍK  33 

Žák: 
- sestrojí pravoúhlou soustavu souřadnic a určí 

polohu daného bodu 
- chápe pojmy funkce, definiční obor funkce a 

obor hodnot funkce 
- rozlišuje nezávisle proměnnou a funkční 

hodnotu v daném bodě ( závisle proměnnou ) 
- určí, zda je daná funkce rostoucí nebo 

klesající 

5.Funkce 
5.1 Základní pojmy 

- pravoúhlá soustava 
souřadnic 

- pojem funkce, definiční 
obor, obor hodnot funkce 

- funkce rostoucí, klesající 

6 

 
- vyjádří funkční závislost tabulkou a sestrojí 

graf 
- funkce - lineární, přímá úměrnost, nepřímá 

úměrnost 
- orientuje se v grafu funkce a určí z něj 

potřebné hodnoty 
- je seznámen s grafickým řešením soustavy 

lineárních rovnic 
- vyjádří v praktických úlohách funkční 

závislosti tabulkami, zapíše je rovnicemi a 
znázorní graficky 

5.2 Druhy funkcí 
- funkce lineární, přímá 

úměrnost, konstantní funkce 
- grafické řešení soustavy 

lineárních rovnic 
- funkce nepřímá úměrnost 
- praktické úlohy s využitím 

funkční závislosti 

15 

 

 
 

- chápe pojmy prvek statistického souboru, 
rozsah souboru, hodnota znaku 

- rozlišuje kvalitativní a kvantitativní znaky 
- je seznámen absolutní a relativní četností 

hodnoty znaku 
- určuje údaje z tabulek, grafu a diagramu 
- rozumí grafickému znázornění závislostí 

četností na daném znaku pomocí 
sloupcového grafu a spojnicového diagramu 

7. Statistika 
7.1 Práce s daty 

- základní pojmy, 
- statistický soubor, rozsah 

souboru, statistický znak, 
rozdělení 

- absolutní a relativní četnost 
- tabulka rozdělení četností 
- sloupcový graf, 
- spojnicový diagram 

6 

 

 
 

- určí aritmetický průměr hodnot 
kvantitativního znaku 

- najde ve statistickém souboru hodnotu znaku, 
která se vyskytuje nejčastěji a hodnotu 
prostředního členu 

- řeší praktické úlohy s využitím statistiky 

7.2 Charakter istika statistického 
souboru 

- aritmetický průměr 
- modus a medián 
- řešení praktických úloh s 

užitím statistiky 

6 
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6.6.Fyzika – učební osnova 
 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

 

Obecné cíle 
Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech přírody, které platí pro všechna tělesa kolem nás. 
Vysvětluje řadu jevů známých z každodenního života a má nesmírný význam pro rozvoj dalších věd, zejména 
přírodních a technických. Fyzikální poznatky se uplatňují ve všech oblastech techniky. Základní cíl fyzikálního 
vzdělávání směřuje k tomu, aby žák pochopil podstatu jevů, které se odehrávají v přírodě a s nimiž se může setkat 
v odborné praxi ale i v běžném životě. Vede žáky k logickému uvažování, analyzování a řešení jednoduchých 
přírodovědných problémů. Předmět přispívá ke schopnosti vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a 
zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice. 

 
Charakteristika učiva 
Žák si v tomto předmětu osvojí potřebné znalosti problematiky učiva mechaniky, termiky, mechanického kmitání 
a vlnění, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky atomového jádra a sluneční soustavy. Získá přehled o základních 
zákonitostech fyziky a pochopí vzájemné souvislosti určitých jevů v přírodě a důsledky fyzikálních zákonů pro 
každodenní život a využití v technických oborech. 

 
Pojetí výuky 
Při výuce je nejčastěji používaná metoda informačně receptivní, tzn. metoda vysvětlování doplněná metodou 
rozhovoru, při kterém využívají žáci svých předchozích zkušeností, na které může učitel při výkladu navázat. 
Tyto metody jsou pro zvýšení názornosti doplněny metodami názorně demonstračními: ukázky a pozorování 
předmětů a jevů, předvádění pokusů, demonstrace statických obrazů, statická a dynamická projekce. 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Úroveň žáky získaných znalostí a vědomostí je hodnocena dle klasifikačního řádu školy. Písemné zkoušení je 
prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřujíznalosti z posledních probíraných témat, nebo 
formou delších písemných prací vztahujících se k probraným tematickým celkům, nebo jejich logicky odděleným 
částem. Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou frontálního zkoušení 
žáků. Důležitým faktorem je také zohlednění aktivity žáka v hodinách, plnění zadaných úkolů a zohlednění 
individuálních předpokladů a vloh jednotlivých žáků. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a průřezových témat 
Žáci přijímají, zpracovávají a využívají informace z různých zdrojů, volí vhodné způsoby učení, hodnotí výsledky 
své práce. Žáci porozumí zadání úkolu, zvolí vhodnou strategii řešení, využijí vhodné informace, pomůcky a 
spolupráci ostatních, vyřeší problém a komentují dosažené výsledky. Žáci se přesně vyjadřují, obhajují své názory a 
komunikují s okolím. Žáci umí pracovat efektivně, jsou si vědomi svých schopností a podle toho plánují práci a 
vzdělávání, volí vhodné prostředky k dosažení cílů, pracují v týmu a využívají zkušenosti jiných lidí a pomáhají 
svými schopnosti k dosažení společného cíle. Žáci chápou fyziku jako součást kultury jedince a společnosti, znají 
přínos fyziky v umění, filozofii a v ostatních vědách. Žáci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, jsou 
flexibilní, umí využít svých schopností a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 
Žáci umí používat matematiku při řešení jednoduchých fyzikálních úloh. Žáci využívají k řešení problémů 
prostředky informačních a komunikačních technologií, získávají informace pomocí komunikačních prostředků a umí 
informace třídit. 
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Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
Žáci jsou schopni kritického myšlení, třídění informací, reálného pohledu na sebe a okolní svět a komunikace s 
okolím. 
 
Člověk a životní prostředí 
Žáci chápou souvislosti mezi lidskou existencí a činností a přírodními jevy, důležitost alternativních zdrojů energie, 
zlepšování technické vybavenosti a snižování energetické náročnosti lidského žití. 
 
Člověk a svět práce 
Žáci chápou význam přírodních jevů a zákonitostí a dovedou je využít ve své práci. 
 
Informační a komunikační technologie 
Žáci umí získávat vhodné informace pomocí informačních a komunikačních technologií a využívají je k řešení 
problémů. V mezích možností využívají přístupný matematický software a fyzikální výukové programy. 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 
1.ROČNÍK  33 

 
Žák: 

- vyjmenuje fyzikální veličiny a jednotky 
soustavy SI 

- zná a dokáže používat předpony jednotek 
- dokáže popsat měření základních veličin, 

měřidla a zápis hodnot a jednotek 

 
1. Fyzikální veličiny a 
jednotky, měření, měřidla 

- fyzikální veličiny a 
jednotky, soustava SI 

- násobné a dílčí předpony 
jednotek 

- měření a měřidla 

 
3 

- porovná fyzikální a chemické vlastnosti 
různých látek uvede příklady fyzikálních a 
chemických dějů 

2. Chemické látky a jejich 
vlastnosti 

- fyzikální vlastnosti látek 
- chemické vlastnosti látek 

1 

- vyjmenuje základní stavební částice atomu 
- popíše stavbu atomu 
- popíše složení molekuly na konkrétním 

příkladu vysvětlí závislost vlastností látek na 
chemické vazbě a struktuře 

2.1. Částicové složení látek 
(atom, molekula), chemická 
vazba 

- stavba atomu 
- složení molekuly 

2 

- vysvětlí pojem chemický prvek 
- charakterizuje chemickou sloučeninu 
- uvede příklady chemických prvků a sloučenin 
- rozlišuje chemické prvky a sloučeniny 

2.2. Chemické prvky, sloučeniny 
- chemický prvek 
- chemická sloučenina 

2 

- zná názvy a značky nepřechodných prvků 
- napíše vzorce vybraných chemických 

sloučenin 

2.3. Chemická symbolika 
- názvy a značky vybraných 

chemických prvků 
- vzorce vybraných 

chemických sloučenin 

3 

- popíše charakteristické vlastnosti nekovů 
- popíše charakteristické vlastnosti kovů 
- určí umístění kovů a nekovů v periodické 

soustavě prvků 

2.4. Per iodická soustava prvků 
- charakteristické vlastnosti 

nekovů 
- charakteristické vlastnosti 

kovů 

2 

 
- vysvětlí relativnost klidu a pohybu, dráhu, 

dobu, trajektorii 
- rozliší rychlost průměrnou a okamžitou, druhy 

pohybů 

3.MECHANIKA 
3.1 Kinematika  

- relativnost klidu a 
pohybu, vztažná soustava 

- dráha, trajektorie 

5 

- určí dráhu, dobu a rychlost pohybu 
- charakterizuje rovnoměrně zrychlený pohyb, 

řeší jednoduché úlohy 
- charakterizuje volný pád jako rovnoměrně 

zrychlený pohyb, řeší jednoduché úlohy 
- narýsuje rovnoběžník sil, 
- vysvětlí pojem perioda a frekvence 

- rychlost průměrná a 
okamžitá, rozdělení 
pohybů 

- pohyb rovnoměrný 
přímočarý 

- rovnoměrně zrychlený 
pohyb 

- zrychlení 
- volný pád 
- skládání pohybů 
- rovnoměrný pohyb po 

kružnici 
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- charakterizuje pojem síla a její účinky na 

těleso, graficky znázorní sílu 
- zná Newtonovy pohybové zákony 
- popíše hybnost a impuls, řeší jednoduché 

úlohy 
- popíše odstředivou a dostředivou sílu jako síly 

akce a reakce a jejich využití 
- chápe působení gravitační síly mezi dvěma 

tělesy 
- popíše gravitační a tíhové pole Země 

3.2 Dynamika 
- síla a její účinky 
- Newtonovy pohybové 

zákony 
- hybnost a impuls síly 
- odstředivá a dostředivá 

síla 
- gravitační zákon 
- gravitační pole Země, 

tíhové pole Země 

5 

 
- určí mechanickou práci, řeší jednoduché 

úlohy 
- určí mechanickou energii a na příkladech 

uvede platnost zákona zachování energie 
- vysvětlí výkon, účinnost, řeší jednoduché 

úlohy 

3.3 Mechanická práce a energie 
- mechanická práce, výkon, 

účinnost 
- kinetická a potenciální 

energie, zákon zachování 
energie 

4 

- vysvětlí moment síly a otáčivý účinek sil na 
těleso 

- určí polohu těžiště jednoduchého tvaru 
- popíše jednoduché stroje 
- chápe závislost velikosti třecí síly na drsnosti 

ploch, 
- popíše třecí sílu v praxi 
- chápe závislost valivého odporu na deformaci 

tělesa a podložky 
- popíše deformace těles, rozliší deformaci 
trvalou a dočasnou 

3.4 Mechanika tuhého 
tělesa 

- moment síly 
- těžiště tělesa 
- jednoduché stroje 
- třecí síla 
- valivý odpor 
- deformace těles 

5 
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2.ROČNÍK  33 

- popíše vlastnosti tekutin 
- charakterizuje tlak způsobený vnější silou 
- charakterizuje hydrostatický tlak 
- vysvětlí Archimedův zákon a vztah pro 

vztlakovou sílu 
- chápe základní zákonitosti proudění tekutin, 

zná možnosti využití energie proudící vody a 
vzduchu 

- popíše závislost odporové síly na tvaru tělesa 

3.5 Mechanika tekutin 
- vlastnosti tekutin 
- Pascalův zákon 
- hydrostatický tlak 
- Archimédův zákon 
- proudění tekutin 
- odporová síla 

5 

 
- popíše částicové složení látek a chování částic 

v látce 
- vysvětlí pojem vnitřní energie a popíše způsoby 

změny vnitřní energie (tepelná výměna a 
konání mech. práce) 

- chápe teplo jako formu energie, popíše 
tepelnou výměnu vedením, prouděním a 
zářením, rozliší tepelné vodiče a izolanty 

- popíše základní body teplotní stupnice, vysvětlí 
význam teplotní roztažnosti v přírodě a 
technické praxi 

2. TERMIKA 
2.1 Základní poznatky 
termiky  

- částicová stavba látek 
- vnitřní energie a změny 

vnitřní energie 
- teplo, měrná tepelná 

kapacita 
- kalorimetrická rovnice 
- teplota, teplotní stupnice 
- tepelná roztažnost 

5 

- popíše strukturu pevných látek a kapalin, 
změny skupenství látek a význam v přírodě a 
technické praxi 

2.2 Pevné látky a kapaliny 
- struktura pevných látek a 

kapalin 
- změny skupenství 

3 

- popíše princip a činnost nejznámějších 
tepelných strojů 

2.3 Tepelné str oje 
- tepelné stroje 

2 

- popíše elektrické pole, účinky pole na 
elektrický náboj a vzájemné působení nábojů 

- charakterizuje elektrický proud, popíše odpor 
vodiče a jeho závislost na délce, ploše průřezu 
a materiálu vodiče 

- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru 
- zná Ohmův zákon, řeší jednoduché úlohy, 

popíše podstatu elektrického proudu 
- zná chemické zdroje napětí, je seznámen s 

polovodiči a jejich využitím v technice 

3. ELEKT ŘINA A 
MAGNETISMUS  

- elektrické pole, vzájemné 
působení el. nabitých těles, 
el. napětí, el. náboj 

- elektrický proud, odpor 
vodiče 

- Ohmův zákon 
- elektrický proud 

v kapalinách a plynech 
- zdroje napětí 
- polovodiče 

10 

- popíše magnetické pole magnetu, cívky, 
- elektromagnet a jeho užití 
- zná silové působení na vodič s proudem v 

magnetickém poli, popíše elektromagnetickou 
indukci 

3.2 Magnetické pole 
- magnetické pole trvalého 

magnetu a cívky, 
- elektromagnet 
- magnetická indukce, 
- elektromagnetická indukce 

4 

- popíše generátory proudu a transformátory a 
jejich využití pro přenos elektrické energie, 
bezpečnost 

- práce s elektrickými zařízeními 

3.3 Střídavý proud 
- generátory proudu, 
- transformátory 

4 
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3.ROČNÍK  33 

Žák: 
- popíše periodický pohyb, periodu, frekvenci, 

rozliší tlumené a netlumené kmitání 

 
4. VLNĚNÍ A OPTIKA  
4.1 Mechanické 
kmitání a vlnění 

- periodický 
pohyb,frekvence, perioda, 
tlumené a netlumené 
kmitání 

4 

- popíše základní vlastnosti zvuku, šíření zvuku, 
vodiče a izolanty 

- popíše účinky a využití infrazvuku a 
ultrazvuku, chápe negativní vliv hluku a 
ochranu před ním 

4.2 Zvukové vlnění 
- zvuk a jeho vlastnosti 
- šíření zvuku, rezonance 
- ultrazvuk a infrazvuk, 
- ochrana před negativními 

účinky hluku 

3 

- popíše světlo jako elektromagnetické vlnění, 
jeho vlastnosti, rychlost světla 

- popíše světlo z hlediska vlnové délky a 
frekvence 

- popíše zákonitosti šíření světla v prostředí 
- popíše účinky a využití UV, IR a RTG záření a 

ochranu před negativními účinky záření 
- vysvětlí zákon odrazu a popíše rozptyl světla 
- popíše zákon lomu, lom ke kolmici a od 

kolmice 
- vysvětlí rozklad světla na jednotlivé barevné 

složky 

4.3 Světlo a jeho šíření 
- podstata světla a jeho 

vlastnosti 
- vlnová délka a frekvence 

světla 
- šíření světla v prostředí 
- infračervené a ultrafialové 

záření 
- odraz světla a rozptyl světla 
- lom světla 
- rozklad světla 

5 

- popíše druhy zrcadel a zobrazení zrcadly 
- popíše druhy čoček a zobrazení čočkami 
- popíše optickou soustavu oka, vady oka 

(krátkozrakost a dalekozrakost) a jejich korekci 

4.4 Optické zobrazování 
- zobrazení zrcadly 
- zobrazení čočkami 
- lidské oko, vady lidského 

oka 

5 

- popíše strukturu atomu, vývoj názorů na 
strukturu atomu 

- popíše stavbu elektronového obalu 

5. ATOMOVÁ FYZIKA 
5.1 Elektronový obal atomu 

- struktura atomu, 
- modely atomu 
- elektronový obal atomu 

4 

- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje 
základní nukleony 

- vysvětlí podstatu radioaktivity, typy 
radioaktivního záření, ochranu před 
radioaktivním zářením 

5.2 Jádro atomu 
- jádro atomu 
- jaderné záření 

4 

- popíše princip získávání jaderné energie, 
jaderný reaktor 

5.3 Jaderná energie 
- jaderné reakce, využití 

jaderné energie 

4 

- popíše objekty naší sluneční soustavy 6. VESMÍR 
6.1 Sluneční soustava 

- naše sluneční soustava 

2 

- popíše Slunce jako hvězdu 6.2 Hvězdy a galaxie 
- hvězdy a galaxie 

2 



- 63 - 

 

 

6.7.Ekologie a chemie – učební osnova 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 
Obecné cíle 
Předmět dává žákům nezbytné poznatky o vnitřní struktuře a funkci přírody, z nichž vychází  základní ekologické 
souvislosti  a  pochopení   postavení   člověka v přírodě. Kultivuje ekologické vědění žáků, snaží se ovlivňovat postoje 
a odpovědný vztah vůči životnímu prostředí. Motivuje žáky aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí, 
respektovat a v osobním i profesním životě aplikovat zásady udržitelného rozvoje. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu 
směřuje k tomu, aby žák posílil svůj citový a hodnotový vztah k přírodě a vědomí sounáležitosti s přírodou, pochopil 
komplexně problematiku životního prostředí a aktivně přistoupil k jeho ochraně. Důraz se především klade na 
ekologické poznatky a jejich aplikaci, na rozvoj formování osobnosti a morálního profilu žáků. Žák by měl chápat 
výhodu ochrany životního prostředí  před následnou nutností nákladného odstraňování škod a pochopit trvale 
udržitelný rozvoj jako odpovědnost každé generace vůči generaci následující. Dále se předmět zabývá naukou o 
látkách, jejich složení, struktuře, vlastnostech a chování. Zkoumá reaktivitu látek za různých podmínek a popisuje cesty, 
jimiž lze uskutečnit jejich přeměnu. 

 
Charakteristika učiva 
Žák si v tomto předmětu osvojí potřebné znalosti základů biologie, ekologie a chemie a postavení člověka ve vztahu 
k životnímu prostředí. Získá přehled o základních biologických, ekologických a chemických pojmech. Znalost 
vlastností a chování látek přispívá k poznání jejich využití v průmyslové praxi i každodenním životě, k pochopení 
zásad zdravého životního stylu i dopadu současného způsobu života na životní prostředí na Zemi. Znalost předmětu 
také přispívá k pochopení odpovědnosti člověka za život vlastní i za život na Zemi v souvislosti s koncepcí trvale 
udržitelného rozvoje. 

 
Formy výuky 
Výuka probíhá frontální formou v hodinách kombinovaných, na závěr tématických celků mohou být zařazeny hodiny 
opakování a upevňování vědomostí a hodiny ověřování a hodnocení – tzv. hodiny diagnostické. Do kombinovaných 
hodin jsou v přiměřené míře zařazovány úlohy na zjišťování faktů a úlohy na řešení jednoduchých problémových 
situací, které slouží k ověření porozumění získaných vědomostí, k jejich uplatnění a schopnosti aplikace v běžném 
životě a praxi. Ke shrnutí, ucelení a logickému zpracování poznatků patří i projektové a problémové vyučování a 
exkurze. 

 
Metody výuky 
Při výuce je nejčastěji používaná forma informačně receptivní, tzn. metoda vysvětlování doplněná metodou 
rozhovoru, při které využívají žáci svých předchozích zkušeností, na něž může učitel při výkladu navázat. Tyto 
metody jsou pro zvýšení názornosti doplněny metodami názorně demonstračními – ukázky a pozorování předmětu 
a jevu, demonstrace statických obrazů, statická a dynamická projekce. V hodinách diagnostických se využívá metody 
písemných prací a rozhovoru. 

 
Způsoby hodnocení žáků 
Písemné zkoušení je prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřují znalosti z posledních 
probíraných témat, nebo formou delších písemných prací vztahujících se k probraným tématickým celkům, nebo 
jejich logicky odděleným částem. 
Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou frontálního zkoušení žáků v 
lavicích. 
Hodnocena je hloubka porozumění učivu, způsob prezentace a aplikace získaných poznatků v běžném životě i v praxi. 
Podstatné je pochopení souvislostí, samostatnost vyvozovat, usuzovat, kriticky hodnotit informace z médií. Důraz je 
kladen na pochopení morálních aspektů problematiky životního prostředí, změnu životního stylu a osobní přínos 
jednotlivce i posouzení situace v regionu. 
Úroveň žáky získaných znalostí a vědomostí je hodnocena dle klasifikačního řádu školy. 
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Důležitým faktorem je také zohlednění aktivity žáka v hodinách, plnění zadaných úkolů a zohlednění individuálních 
předpokladů a vloh jednotlivých žáků. 

 

 
 

Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí 
Komunikační kompetence – naučí žáka schopnosti vhodné vlastí prezentace ve vzdělávacím procesu, aktivně se 
účastnit diskuse v odborné sféře, správně formulovat a obhajovat svoje názory a zároveň respektovat názory 
druhých. Umí v rámci vědomostních aktivit užívat různé typy informačních pramenů a se získanými informacemi 
pracovat. 
Personální kompetence – přispěje k tomu, že je žák schopen hodnotit jak své vlastní činnosti, tak i aktivitu 
druhých - dokáže objektivně zhodnotit své přednosti i nedostatky, umí si stanovit cíle a priority, přijímat rady i 
kritiku a konstruktivně na ni reagovat tak, aby přispěla k jeho osobnostnímu rozvoji.  
Sociální kompetence – naučí žáka samostatné práci, i práci v kolektivu, zodpovídat za své chování a jednání, vážit si 
své práce i práce druhých a pomáhat jim. Přispěje k tomu, že se žák naučí chápat kulturní a sociální odlišnosti 
jiných. 

 

Aplikace průřezových témat 
V předmětu   se realizují tři průřezová témata - Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti a 
Informační a komunikační technologie. 
 
Člověk a životní prostředí 
Dojde k posílení enviromentálních témat s důrazem na zdravý životní styl, k vyhodnocování a vysvětlování důsledků 
určitých jednání a činností z pohledu užívání přírodních zdrojů. 
Studenti se učí lépe chápat jevy probíhající v určitém čase a prostředí, rozumět přírodním zákonům, poznávat 
přírodní jevy a procesy. Seznamují se s technologickými metodami a pracovními postupy které jsou šetrné k 
životnímu prostředí. Enviromentální problematika je v předmětu Základy ekologie a chemie vždy nedílnou součástí 
jednotlivých témat, a v souladu s myšlenkami Evropského programu pro trvale  udržitelný  rozvoj  dochází  k  
prohloubení  zodpovědnosti  za  vlastní  rozhodování  jak v pracovní činnosti, tak i v osobním životě. Studenti se učí 
kriticky vyhodnocovat získané informace a efektivně s nimi pracovat. 
 
Občan v demokratické společnosti 
Důraz je  kladen  na  společenské  hodnoty  vztahující  se  k  udržitelné  společnosti  a  k  její  opoře v zákonech, 
např. k tvorbě a ochraně životního prostředí. Dále pak k posílení hodnotových, postojových, preferenčních a 
odpovědnostních forem a přístupů k rozvoji společnosti. 

 
Informační a komunikační technologie 
Prioritou je získávání potřebných informací za pomoci moderních informačních a komunikačních technologií, 
především Internetu, zejména při zpracování různých typů samostatných prací. Studenti rovněž využívají počítače pro 
tvorbu grafického vyjádření (tabulky, grafy a schémata). 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1.ROČNÍK  55 
Žák: 

 
- charakterizuje názory na vznik života 
na Zemi 

- rozumí vývojové teorii 
 
- vyjádří vlastními slovy systémové 
uspořádání živých soustav 

- vyjmenuje základní vlastnosti živých 
soustav 

 
- vyjmenuje biogenní prvky 
- uvede výskyt a význam bílkovin, 
sacharidů, tuků 

- vysvětlí význam bílkovin, sacharidů 
a tuků ve výživě 

- vyjmenuje vitamíny rozpustné ve vodě 
a v tucích, uvede jejich význam 
pro zdraví člověka 

- uvede význam enzymů a hormonů 
v lidském těle na příkladu (trávicí 
enzymy, stresové hormony) 

 
- popíše buňku jako základní stavební 
a funkční jednotku života 

- porovná různé typy buněk 
- zná funkce jednotlivých částí buněk 
- vysvětlí rozdíl mezi autotrofní 
a heterotrofní buňkou 

 
- charakterizuje průběh fotosyntézy 
a zhodnotí její význam pro život na Zemi 

- vysvětlí dýchání jako opačný pochod 
k fotosyntéze 

- porovná základní skupiny organismů 
 
- popíše složení, strukturu a funkce 
nukleových kyselin 

- objasní podstatu genetického kódu 
- orientuje se v základních genetických 
pojmech 

- uvede příklady využití genetiky 
 
- popíše stavbu lidského těla 
- vysvětlí funkci orgánů v lidském těle 

 
- chápe význam zdravé výživy a uvede 
principy zdravého životního stylu 

- uvede příklady bakteriálních, virových 
a jiných onemocnění 

1. Základy biologie 
a biochemie 
- vznik a vývoj života na Zemi 

 
 
 
 
- vlastnosti živých soustav 

 
 
 
 
 
- chemické složení organismů, 
přírodní látky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- buňky 

 

 
 
 
 
 
 
 
- biochemické děje 

 

 
 
 
- rozmanitost organismů 

 
- dědičnost a proměnlivost 
organismů 

 
 
 
 
 

 
- biologie člověka 

 

 
 
- zdraví a nemoc 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 

1 
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- vysvětlí základní ekologické pojmy, 
organismus a prostředí 

- charakterizuje vztahy mezi organismy 
a prostředím 

 
- vyjmenuje podmínky života 
- rozliší abiotické a biotické podmínky 
života 

- charakterizuje sluneční záření, ovzduší, 
vodu, půdu, populace a společenstva 

- charakterizuje vzájemné vztahy mezi 
populacemi ve společenstvu 
 
- vysvětlí potravní řetězce v přírodě 
- uvede příklad potravního řetězce 

 
- popíše stavbu ekosystému 
- zná funkce ekosystému 
- vyjmenuje typy ekosystémů 

 
- popíše podstatu oběhu látek v přírodě 
z hlediska látkového a energetického 

 
- charakterizuje různé typy krajiny v ČR 
- popíše využívání krajiny člověkem 

2. Ekologie 
- základní ekologické pojmy 

 
 
 
 
 
- podmínky života 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- potravní řetězce 

 

 
 
- ekosystém 

 

 
 
 
- koloběh látek v přírodě 
a tok energie 

 
- typy krajiny 

 
1 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
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- popíše o historii vzájemného 
ovlivňování člověka a přírody 

- hodnotí vliv různých činností člověka 
na jednotlivé složky životního prostředí 

- charakterizuje působení životního 
prostředí na člověka a jeho zdraví 

 
- charakterizuje přírodní zdroje surovin 
a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 
posoudí vliv jejich využívání na prostředí 

 
- popíše způsoby nakládání s odpady 
- zná možnosti snížení jejich produkce 

 
- charakterizuje globální problémy na Zemi 
- uvede základní znečišťující látky 
v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 
informace o aktuální situaci 

 
- uvede příklady chráněných území v ČR 
a v regionu 

 
- uvede základní ekonomické, právní 
a informační nástroje společnosti 
na ochranu přírody a prostředí 

- zná indikátory životního prostředí 
 
- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 
enviromentálních, ekonomických, 
technologických a sociálních přístupů   
k ochraně životního prostředí 

 
- zdůvodní odpovědnost každého jedince 
za ochranu přírody, krajiny a životního 
prostředí 

- na konkrétním příkladu z občanského 
života a odborné praxe navrhne řešení 
vybraného enviromentálního problému 

3. Člověk a životní prostředí 
 
- vzájemné vztahy mezi 
člověkem a životním 
prostředím 

 
- vliv člověka na životní 
prostředí a naopak 

 

 
 
 
- přírodní zdroje energie 
a surovin 

 

 
 
- odpady 

 

 
 
- globální problémy 

 
 
 
 
 
- ochrana přírody a krajiny 

 

 
 
- nástroje společnosti 
na ochranu životního 
prostředí 

 

 
 
- zásady udržitelného rozvoje 

 
 
 
 
 
- odpovědnost jedince 
za ochranu přírody 
a životního prostředí 

 

 
 

 
1 

 
 
 

2 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

1 
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- vysvětlí vlastnosti oxidů, hydroxidů, 
kyselin a solí 

- zná první pomoc při poleptání kyselinou, 
hydroxidem 

- tvoří chemické vzorce a názvy oxidů, 
halogenidů 

- zná vodík (jako první prvek periodické 
soustavy prvků), uvede jeho technické 
využití 

- charakterizuje výskyt a význam kyslíku 
- zná složení peroxidu vodíku, uvede jeho 
vlastnosti a význam v běžném životě 

4. Anorganická chemie 
- vlastnosti anorganických 
látek 

 
 
 
 
- názvosloví anorganických 
sloučenin 

 
- vybrané prvky 
a anorganické sloučeniny 
v běžném životě a v odborné 
praxi 

 
1 

 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 

10 

- uvede výskyt vody na Zemi 
- vyjmenuje způsoby čištění vody 
- chápe význam vody pro život 
- vysvětlí složení vzduchu 
- chápe význam čistoty ovzduší 
a nebezpečí znečištění pro zdraví 
člověka 

- vyjmenuje vzácné plyny a uvede jejich 
základní praktický význam 

- vyjmenuje halogeny a vysvětlí jejich 
vlastnosti 

- na příkladu jódu vysvětlí pojem 
sublimace 

- uvede příklady sloučenin dusíku – 
kyselina dusičná, oxidy dusíku a jejich 
vliv na životní prostředí 

- vyjmenuje dusičnany používané jako 
hnojiva 

- uvede příklady významných sloučenin 
uhlíku – oxid uhelnatý, oxid uhličitý 
a jejich vliv na zdraví člověka a životní 
prostředí 

- uvede příklady sloučenin síry, jež mají 
význam pro technickou praxi a životní 
prostředí – kyselina sírová, oxid siřičitý, 
oxid sírový, sádra 

- chápe význam slitin kovů 
- zná složení pájky, bronzu, mosazi 
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- uvede čtyřvaznost uhlíku a schematicky ji 
zapíše 

- zdůvodní množství organických látek 
jako důsledek čtyřvaznosti uhlíku 

 
- vyjmenuje zástupce alkanů, alkenů 
a alkynů, odvodí jejich vzorce a uvede 
jejich praktický význam 

 
- zná etylén, jeho vzorec a uvede jeho 
využití v praxi 

- zná metanol a etanol jako zástupce 

5. Organická chemie 
- vlastnosti atomu uhlíku, 

 
 
 
 
 
- základ názvosloví 
organických sloučenin 

 

 
 
- organické sloučeniny 
v běžném životě a odborné 
praxi 

 
1 

 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

4 

alkoholů, jejich vzorce a uvede jeji ch 
průmyslové využití i zdravotní dopad 

- zná kyselinu mravenčí a octovou, jejich 
vzorce a uvede praktický význam 

- zná termoplasty (PE, PP, PVC, ABS) 
i jejich vzorce, uvede průmyslové využití 
a dopad na životní prostředí 
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6.8.Informa ční a komunikační technologie – učební osnova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
Tento vyučovací předmět je koncipován jako povinný předmět všeobecně vzdělávací s průpravnou 
funkcí směrem k odborné složce vzdělávání. 

 
Obecný cíl předmětu 
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s 
prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v 
soukromém životě 1 ve svém budoucím povolání. Cílem předmětu je důraz na schopnost samostatné aplikace 
vhodných technik, metod, technických prostředků a programů specifických pro profesionální praxi absolventů. 

 
Charakteristika učiva 
Učivo předmětu Informační a komunikační technologie navazuje na obdobný předmět vyučovaný na základní škole. 
Výuka je orientována zejména na dovednosti žáků získané praktickou prací na počítači včetně přípojných zařízení, 
která práci s počítačem doplňují. 
Ve třech ročnících studia při dvouhodinových blocích (jednou za 14 dní) jsou žáci seznámeni s ovládáním 
kalkulačky, teoretickými znalostmi souvisejícími s prostředky informačních a komunikačních technologií, 
samostatně zvládají práci s textovým a tabulkovým procesorem, s grafickými a prezentačními programy, 
databázovými aplikacemi a samostatně získávají informace z celosvětové sítě Internet podporující výuku i v dalších 
předmětech. 

 
Pojetí učiva, metody a pomůcky 
Těžiště  výuky  je  v  provádění  praktických  úkolů,  následujících  ihned  za  teoretickým  výkladem. 
Výklad látky je doplňován názornými ukázkami a postupy ovládání prostředků Informační a komunikační 
technologie. Žáci jsou na vyučování rozděleni do skupin tak, aby každý měl k dispozici vlastní počítač a mohl tak 
samostatně procvičovat nové dovednosti. 
Výuka je vhodně rozdělena na frontální vyučování, na samostatnou práci každého žáka, na skupinovou tvorbu a ve 
třetím ročníku je zařazeno i projektové zpracování úkolu, do kterého se zapojí všichni žáci skupiny. 
Efektivní výuka předmětu je podmíněna dostatečným materiálním a technickým vybavením všech odborných 
učeben, ve kterých mají žáci k dispozici scanner, tiskárnu, projekční techniku, aktuální verze v praxi rozšířeného 
softwaru, neomezený přístup na Internet a e-learningovou platformu podporující samostudium a týmovou práci. 
Všechny učebny jsou propojeny počítačovou sítí a vybaveny tak, aby splňovaly všechna pravidla hygieny a 
bezpečnosti práce. 
Pro teoretickou podporu výuky byly zvoleny jako doporučné učebnice S počítačem nejen k maturitě, autor Navrátil.  
 

 
Hodnocení výsledků žáků 
Při práci s počítačem, při samostatných pracích, je žák neustále hodnocen. Po probrání teoretických kapitol výuky 
jsou písemně formou testu hodnoceny i znalosti žáků. Důraz je kladen zejména na aplikaci získaných dovedností 
v průřezu celého studia a zohledňuje samostatnost a tvořivou práci a logické myšlení při řešení úkolů. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

- rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastí pomocí Internetu; 
- rozvíjí  grafickou  představivost  (technické  kreslení,  matematika),  estetičnost  písemného projevu (český 

jazyk), komunikaci pomocí internetu (e-mail, chat); 
- má  nadpředmětový charakter, prolíná velkým počtem vyučovacích předmětů,  např. Český jazyk – 
kultivace písemných projevů, ekonomika – získávání informací o prac. místech prostřednictvím internetu, 
technická dokumentace – základy kreslení, přírodovědné vzdělávání … 



- 71 - 

 

 

 

- prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupracovat; 
- zvažuje různé zdroje dat; 
- umí se radit s lidmi ve svém okolí; 
- naučí se vytvářet a uspořádávat dokumentaci; 
- rozumí grafům, diagramům a tabulkám; 
- je schopen spolupráce a práce v týmu; 

 

 

Aplikace průřezových témat 
 
Člověk a svět práce 

- práce s informacemi - hledávání, třídění a hodnocení informací 
- pracovní úřady a inzerce práce na internetu – hledání a orientace 
- písemné vyjadřování při úřední korespondenci, hledání a vyplňování úředních formulářů 

 
Práce s počítačem 

- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací, komunikace pomocí internetu 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 

1.ROČNÍK  33 

Žák: 
- samostatně používá kalkulátor (chápe 

princip zadávání matematických 
operací a případné opravy);  

- analyzuje jednoduché matematické 
problémy a jejich výpočet řeší za 
pomoci kalkulátoru. 

1. Kalkulátor 
- struktura a obsluha kalkulátoru 

základní početní operace (součet, rozdíl, 
součin, podíl, mocnina, odmocnina) 

2 

- samostatně používá počítač a jeho 
periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, 
vyměňuje spotřební materiál); 

- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 
dat před zničením, porušování 
autorských práv) a omezení (zejména 
technických a technologických) 
spojených s používáním výpočetní 
techniky; 

- aplikuje výše uvedené 
- zejména využívá prostředky zabezpečení 

dat před zneužitím a ochrany dat před 
zničením; 

- umí si přizpůsobit prostředí operačního 
systému; 

- orientuje se v běžném systému 
- chápe strukturu dat a možnosti jejich 

uložení, rozumí a orientuje se v systému 
složek, ovládá základní práce se soubory 
(vyhledávání, kopírování, přesun, 
mazání), umí odlišit a rozpoznat základní 
typy souborů a pracovat s nimi; 

- dovede využít nápovědy a manuálu pro 
práci se základním a aplikačním 
programovým vybavením i běžným 
hardware; -   má vytvořeny předpoklady 
učit se používat nové aplikace, zejména 
za pomoci manuálu a nápovědy, 
uvědomuje si analogie ve funkcích a ve 
způsobu ovládání různých aplikací; 

- umí vybrat a použít vhodné programové 
vybavení pro řešení běžných konkrétních 
úkolů. 

2. Samostatná práce s 
počítačem, operační systém, 
soubory, adresářová struktura, 
souhrnné cíle 

- hardware, software, osobní 
počítač, principy fungování, části, 
periferie 

- základní a aplikační 
programové vybavení 

- operační systém 
- data, soubor, složka, 

souborový manažer 
- komprese dat 
- prostředky zabezpečení dat 

před zneužitím a ochrany dat 
před zničením 

- ochrana autorských práv 
- nápověda, manuál 

8 

- samostatně vytváří, upravuje a uchovává 
strukturované textové dokumenty; 

- používá běžné základní a aplikační 
programové vybavení. 

3. Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 

- textový procesor 

11 
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- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejich možností a pracuje s jejími 
prostředky; 

- samostatně komunikuje elektronickou 
poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak 
její přijetí a následné otevření. 

4. Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a 
přenosové možnosti Internetu 

- počítačová síť, server, pracovní 
stanice 

- připojení k síti 
- specifika práce v síti, sdílení 

dokumentů a prostředků 
- e-mail 

6 

- získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání; 

- orientuje se v získaných informacích, třídí 
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 
výběr a dále je zpracovává; 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 
informačních zdrojů a použití informací 
relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému. 

5. Informa ční zdroje, celosvětová 
počítačová síť Internet 

- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 

6 

 

 
 

2. ROČNÍK  33 

 1. Opakování učiva 1. ročníku 12 

Žák: 
- ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem a databází (editace, 
vyhledávání, filtrování, třídění, 
matematické operace, základní funkce, 
tvorba jednoduchého grafu, úprava pro 
tisk, tisk). 

2. Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 

- tabulkový procesor 
- databáze 
- sdílení a výměna dat, jejich 

import a export 

21 
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3.ROČNÍK  33 

 1. Opakování učiva 2. ročníku 6 

Žák: 
- v oborech s vyššími nároky na využívání 

aplikací výpočetní techniky ovládá i 
principy algoritmizace úloh a je schopen 
sestavit algoritmus řešení konkrétní úlohy 
(dekompozice úlohy na jednotlivé 
elementárnější činnosti za použití 
přiměřené míry abstrakce). 

2. Samostatná práce s počítačem, 
operační systém, soubory, 
adresářová struktura, souhrnné cíle 

- algoritmizace 

6 

- zná hlavní typy grafických formátů, na 
základní úrovni dovede grafiku tvořit a 
upravovat; 

- pracuje s dalšími aplikacemi používanými 
v příslušné profesní oblasti. 

3. Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 

- software pro práci s grafikou 
- další aplikační programové 

vybavení 

11 

- využívá další funkce poštovního klienta 
(organizování, plánování, ...); 

- ovládá další běžné prostředky online a 
offline komunikace a výměny dat. 

4 Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a 
přenosové možnosti Internetu 

- organizace času a plánování, chat, 
messenger, videokonference, 
telefonie, FTP 

4 

Žák: 
- volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; 

- zaznamenává a uchovává textové, grafické 
i numerické informace způsobem 
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 
využití; 

- interpretuje správně získané informace a 
výsledky jejich zpracování následně 
prezentuje vhodným způsobem s ohledem 
na jejich další uživatele; 

- rozumí běžným i odborným graficky 
ztvárněným informacím (schémata, grafy 
apod.); -   běžně využívá základní funkce 
mobilního telefonu (volání, SMS, info- 
služby); 

- umí zaslat SMS z Internetu, umí poslat e- 
mail z mobilního telefonu. 

5 Informační zdroje, celosvětová 
počítačová síť Internet 

- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 
- mobilní telefony 

6 
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6.9.Tělesná výchova – učební osnova 
 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 

Obecné cíle vyučovacího předmětu 
Předmět je vyučován v 1. - 3. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně.Z důvodu rozdělení výuky na sudé a liché 
týdny (týden teoretické výuky a týden odborného výcviku) probíhá výuka tělesné výchovy v týdnu teoretické 
výuky ve dvou hodinách (v týdnu odborného výcviku se tělesná výchova nevyučuje). Převažující formou realizace je 
vyučovací dvouhodina v délce 45 minut. Obsah předmětu je realizován v blocích. Kurzy: lyžařský výcvikový kurz - 
1. ročník, sportovně turistický kurz - 2. ročník. Sportovní soutěže: meziškolní - dle nabídky v průběhu celého 
školního roku; mezitřídní - v průběhu celého školního roku. 
Dovednostní a výkonnostní úroveň žáků je velmi rozdílná. Rozsah učiva v jednotlivých tematických celcích 
přesahuje (při daném časovém prostoru pro povinnou tělesnou výchovu) možnosti některých žáků a není tedy možné 
všechny uspokojit. 

 
Obecné cíle 
Pokračovat v osvojování nových pohybových dovedností a upevňovat dovednosti dříve osvojené; uvědoměle   
kultivovat   svůj   pohybový   projev   a   usilovat   na   základě   teoretických   poznatků a vlastních pohybových 
zkušeností o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (udržet její „dostačující" úroveň); poznávat vlastní pohybové 
možnosti (předpoklady) i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je 
využívat a cíleně ovlivňovat; pociťovat radost z pohybu a chápat ho jako prostředek duševní hygieny a psychické 
vyrovnanosti, jako způsob překonávání negativních vlivů na psychiku mladého člověka, jako vhodnou náplň 
volného času a významnou alternativu zneužívání návykových a jiných závislostí; chápat sociální vztahy a role ve 
sportu a jiných pohybových aktivitách a užívat je při poznávání, vytváření a upevňování meziosobních přátelských 
vztahů v duchu fair play (mezi vrstevníky, v rodině, v budoucím životě); zvládnout organizační, hygienické a 
bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, zdravotně vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové aktivityve 
známém i neznámém prostředí; zvládnout první pomoc při sportovním úrazu v různém prostředí; aktivně vyhledávat 
příležitost ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám a stavět je do protikladu ke škodlivým a zdraví ohrožujícím 
vlivům; průběžně pečovat o svou tělesnou zdatnost; vnímat začleňování pohybových aktivit do svého denního 
režimu jako zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka. 

 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák 
měl vytvořen pozitivní vztah k aktivnímu pohybu, který prakticky prokazuje pravidelnou účastí v některém sportu 
nebo zařazováním některých pohybových aktivit do denního režimu; 
dovedl   rozpoznat,   co   ohrožuje   tělesné   a   duševní   zdraví,   vyrovnávat   nedostatek   pohybu   a jednostrannou 
tělesnou a duševní zátěž; vážil si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránil; preferoval takový  
způsob  života,  aby  byly  zdraví  ohrožující  návyky,  činnosti  a  situace co nejvíce eliminovány; znal základní 
cvičení pro přípravu organismu před a po ukončení pohybové činnosti, uměl je použít; uměl adekvátně reagovat 
na vypjaté situace ve sportu spojené s neočekávanými momenty; znal prostředky, jak zvyšovat tělesnou zdatnost a 
individuální výkonnost, kultivoval svůj pohybový projev a usiloval o dosažení pohybové a sportovní gramotnosti; 
byl schopen racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení při mimořádných událostech; dovedl 
poskytnout první pomoc; dovedl připravit a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit 
na zdravotní stav organismu a aby z prováděné pohybové (sportovní) činnosti pociťoval radost a uspokojení; znal 
zásady údržby sportovní výstroje a výzbroje i některých sportovišť dovedl samostatně zakoupit sportovní oblečení a 
náčiní pro některé sporty; rozuměl základní tělovýchovné a sportovní terminologii na takové úrovni, aby dokázal bez 
problémů sledovat sportovní informace ve sdělovacích prostředcích, v tisku, v literatuře; dokázal cvičit podle 
běžného popisu a obrázků; byl schopen utvářet a rozvíjet pozitivní vlastnosti osobnosti (volní vlastnosti, emoční 
prožívání, estetické vnímání) a sociální vztahy; využíval pohybových aktivit a znalostí ke správným rozhodovacím  
postupům  podle  zásad  fair  play;  znal  a  dodržoval  zásady  správné  životosprávy (hygieny, zdravé výživy, 
prevence chorob), přijímal zásady všestranného tělesného rozvoje a zdravého životního stylu; věděl, kde jsou v 
regionu školy (bydliště) vhodné prostory a vhodná zařízení pro pravidelnou i nepravidelnou sportovní činnost; 
choval se zodpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových aktivitách vůbec; pomáhal zdravotně 
handicapovaným lidem a choval se solidárně k lidem znevýhodněným zdravotní situací; respektoval v sociálním 
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styku jiné lidi (např. projevoval pozitivní dovednosti v roli diváka), snažil se o empatii a uměl se v náležitých 
mezích prosazovat; dokázal překonávat překážky a zátěžové situace. 

 

Formy výuky 
Organizační formy výuky: 

- hromadná frontální výuka; 
- skupinová výuka; 
- individuální výuka. 

Při posilování je nutné dodržovat tři následující principy: 
- princip optimálního poměru zátěže a odpočinku; 
- princip postupně se zvyšující a variabilní zátěže; princip opakování. 

 
Metody výuky 

- hlavní metodou je praktické cvičení, 
- slovní metody (monologické, dialogické) 
- názorně demonstrační metody (pozorování, předvádění - ukázka, „pokus - omyl", demonstrace obrazů 

statických, projekce statická a dynamická), 
- metody standardního (nepřetržitého nebo přerušovaného) zatížení, 
- metody střídavého (nepřetržitého nebo přerušovaného) zatížení. 

 
Způsoby hodnocení žáků 
Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení a vytváření vztahu k tělesné výchově 
a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je hodnocen za: změnu ve vlastním výkonu (dovednosti), či snahu o tuto 
změnu; zvládnutí konkrétního splnitelného cíle (dílčího úkolu); aktivitu a vztah k pohybu; zájem o tělesnou výchovu a 
sport; vztah k plnění úkolů tělesné výchovy, projevující se v chování žáků. Při klasifikaci se také přihlíží k 
somatickým předpokladům a zdravotnímu stavu žáka. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí 

 
Kompetence občanské 

- podpora aktivního sportování; 
- poskytnutí první pomoci při úrazech lehčího charakteru; 
- objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách; 
- seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin; 
- při sledování sportovních přenosů v médiích být hrdý na naše reprezentanty,  na ČR, zajímat se o společenské 

dění našich soupeřů; 
- být tolerantní k identitě druhých lidí; 
- respektovat soupeře, nezesměšňovat a nepodceňovat ho; 
- při herních utkáních hrát odpovědně, podřídit svůj výkon hře a taktice celého družstva; 
- při sportovním fandění se nedat strhnout davem, nenechat se sebou manipulovat, být schopen vlastního 

úsudku a být schopen o něm diskutovat i s jinými lidmi; 
- při  jakékoliv  sportovní  činnosti  jednat  v  souladu  s  morálními  principy,  jednat  a  hrát 

v duchu fair play; 
- respektovat  věkové,  intelektové,  sociální a  případné etnické zvláštnosti spolužáků,  jiných občanů; 
- aktivně se zapojovat do sportovních soutěží pořádaných v rámci třídy, školy, meziškolních soutěží. 

 
Kompetence komunikativní 

- otevřít prostor diskusi a domluvit se na společné taktice družstva, zdůvodnit své názory; 
- vyslechnout a přijmout pokyny vedoucího (kapitána) družstva; 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování v interakci žák-žák, žák-
učitel; 

- pořizovat záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností; 
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Kompetence personální a sociální 
- dodržování pravidel fair play; 
- rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva; 
- rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

 
- pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj v průběhu celého tělovýchovného vzdělávání; 
- umět přijímat kritiku od druhých, přemýšlet o ní, dokázat se z ní poučit; 
- podpora myšlenek olympijského hnutí. 

 
Kompetence k řešení problémů 

- přemýšlení o zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění; 
- hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech; 
- hledání optimálního řešení herních situací ve sportovních hrách. 

 
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií 

- sledování online vybraného sportovního utkání; 
- získávání sportovních informací z Internetu. 

 
Matematické kompetence 

- zápisy výsledků racionálními čísly; 
- měření času, vzdáleností v disciplinách lehké atletiky. 

 
Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v celém životě; 
- zjišťování možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace; 
- zpracování a prezentace naměřených výkonů. 

 
Aplikace průřezových témat 
V předmětu Tělesná výchova se realizuje dílem část průřezového tématu Člověk a životní prostředí, dílem Občan v 
demokratické společnosti a dílem Informační a komunikační technologie. 

 
Člověk a životní prostředí 
V předmětu dojde k posílení enviromentálních témat s důrazem na zdravý životní styl. 

 
Občan v demokratické společnosti 
V tématu bude žák orientován k posílení hodnotových, postojových, preferenčních a odpovědnostních formách přístupu 
k rozvoji občanské společnosti. 

 
Informační a komunikační technologie 
Téma je rozvíjeno ve formě přípravy, průběhu a vyhodnocené soutěžních pohybových aktivit pomocí informačních a 
komunikačních technologií 



- 78 - 

 

 

 
 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
Učivo 

1. – 3. ROČNÍK   

Žák: 
 

- diskutuje o významu pohybu pro zdraví 
- uplatňuje techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních 
odvětvích 

- dodržuje smluvené signály a vhodně používá 
odbornou terminologii 

- komunikuje při pohybových činnostech 
- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné činnosti a okolním podmínkám a 
dovede je udržovat a ošetřovat 

- zná a uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny 
při pohybových aktivitách v různých 
sportovních zařízeních a v přírodě, v různých 
klimatických, povětrnostních podmínkách 

- zvládá záchranu a dopomoc u osvojených 
činností 

- adekvátně reaguje na vypjaté situace ve 
sportu 

- zná kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil, i vzhledem k 
požadavkům budoucího povolání 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 
- rozhoduje jednoduché soutěže a utkání 
- sleduje sportovní informace ve sdělovacích 

prostředcích 

I. Teoretické poznatky 
(aplikovat k jednotlivým sportům) 
- význam pohybu pro zdraví; technika a 

taktika - odborné názvosloví komunikace 
- výzbroj, výstroj; údržba 
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 
- zásady chování a jednání v různém 

prostředí; 
- regenerace a kompenzace; relaxace 
- rozhodování - pravidla her, závodů a soutěží 
- zdroje informací 
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- zdokonaluje základní pohybové  dovednosti 
a dovednosti v činnostech sportovních 
odvětví 

 
- samostatně se připravuje před pohybovou 

činností (zahřátí, strečink); po ukončení 
pohybové činnosti (protažení, relaxace) 

- zná správné držení těla při zvedání břemen 
- využívá audiovizuální techniku při cvičení; 
- cvičí podle obrázků 
- rozlišuje nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k věku, pohlaví, ochraně 
pohybového aparátu apod. 

- aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem 

II . Pohybové dovednosti  
 

 
 

1. Tělesná cvičení 
- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. 
cvičení pro přípravu organismu před 
pohybovou činností (zahřátí svalů,  strečink, 
protahovací cvičení) 

- rychlostně silová cvičení prováděnáv 
anaerobní zóně metabolického krytí (8-15 s) 
max. intenzitou 

- vytrvalostní cvičení prováděná v aerobní 
zóně metabolického krytí (nad 15 min.) 
mírnou intenzitou 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
- cvičení pro správné držení těla v různých 

polohách 
- cvičení pro vyrovnávání svalové 

dysbalance, 
- vyrovnávací a zdravotně zaměřená cvičení 

pro předcházení a vyrovnávání svalových a 
jiných oslabení 

- speciální cvičení pro vyrovnávání pracovní 
zátěže v přípravě na povolání 
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- umí poskytnout záchranu a dopomoc 
- u osvojovaných pohybových dovedností 

zvládá (byť s dopomocí) vazby z osvojených 
cvičebních tvarů 

- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a je schopen je aplikovat 

- na překážkové dráze zvládá skrčku přes 
švédskou bednu našíř a roznožku přes kozu a 
bednu nadél 

- zvládá jednodušší cviky na hrazdě (i 
s dopomocí) podle individuálních schopností 

- zvládne jednodušší cviky na kruzích (i 
s dopomocí) podle individuálních schopností 

- šplhá na tyči i na laně s přírazem 

2. Gymnastika a tance, sportovní 
gymnastika 

- akrobacie: 
- kotoul vpřed, vzad i do zášvihu,  letmo a 

jejich obměny; 
- stoj na lopatkách, na hlavě, na rukou; 
- rovnovážná cvičení v různých polohách; 
- přemet stranou; 
- akrobatická cvičení ve dvojicích 
- vazby z osvojených cvičebních tvarů 

- přeskok: 
- roznožka přes kozu našíř i nadél (můstek) 
- skrčka přes kozu a švédskou bednu našíř i s 

oddáleným odrazem (podle vyspělosti 
žáka) 

- roznožka přes švédskou bednu nadél 
- kotoul letmo přes bednu našíř 
- skoky na trampolíně, s přednožením, 

s obraty 
- hrazda: 

- komíhání, shyby, průvlek 
- výmyk 
- sešin vpřed 
- podmet 
- toč vzad, toč jízdmo 

- kruhy:  
- komíhání, houpání s obraty 
- vis vznesmo, střemhlav 
- vzpor, sešin vpřed 

- šplh: 
- na tyči s přírazem 
- na laně s přírazem, bez přírazu 

 
- dokáže se rozcvičit pro vybranou atletickou 

disciplinu 
- dodržuje specifika bezpečnosti a hygieny při 

atletických činnostech 
- využívá atletické činnosti ke zvyšování 

tělesné zdatnosti 
- zvládá základní techniku jednotlivých 

disciplin 

3. Atletika 
- běhy: 

- běžecká abeceda (liftink, skipping, 
- zakopávání, předkopávání, cval stranou, 

odpichy aj.) 
- starty 
- sprinty (rovinky) 30 - 100 m 
- vytrvalostní běh - do 3000 m na dráze, 
- běh do 20 minut v terénu 

- skoky: 
- skok do dálky (z rozběhu) 

- vrhy:  
- vrh koulí 5 kg 

- hody: 
- hod míčkem, granátem, oštěpem 
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- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje v soutěžích, 
závodech a hrách 

- chápe význam vzájemné pomoci 
- hraje fair play 
- má radost ze hry, z prožitku 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování, 
- předvídá možná nebezpečí úrazu 

4. Pohybové hry 
4. 1. Drobné 
(závody družstev i jednotlivců): 

- se zaměřením na kondiční přípravu a 
rozvoj koordinačních předpokladů 
(schopností) 

- určené na rozcvičení (honičky, vybíjené 
aj.) 

- na nácvik a zdokonalování herních 
činností ve sportovních hrách (obsahují 
chytání a přihrávání míče, vedení míče, 
trefování do branky, koše a různých terčů) 

- na zdokonalování nových pohybových 
dovedností 

- psychomotorické (kontaktní, motivační 
aj.) 

- kooperativní, jejichž cílem je spolupráce, 
pomoc, splnění společného úkolu 
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- zná základní pravidla a gesta rozhodčích 
- uplatňuje herní činnosti jednotlivce ve hře 

řeší různé herní situace 
- aktivně se zapojuje do hry, neporušuje 

základní pravidla 
- dodržuje pravidla a hru fair play 
- nedopouští se nesportovní chyby vyplývající 

z úmyslného a záměrného střetu se 
soupeřem (držení, strkání, podrážení aj.) 

- adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře 
spojené s neočekávanými momenty 

- používá vhodné oblečení a obutí 
- zvládá nejdůležitější herní činnosti a 

pravidla tak, že je dokáže uplatnit ve hře a 
podílí se tak na herním výkonu družstva 

- podřizuje se taktice družstva 

4. 2. Sportovní: 
4. 2. 1. Basketbal (1. a 3. ročník) 
- základní pravidla, diagnostická hra 
- herní činnosti jednotlivce: 

- ovládání míče 
- dribling na místě a v pohybu 
- přihrávání a chytání míče (obouruč, 

jednoruč) na místě a v pohybu 
- obranný postoj a pohyb v obranném postoji 
- uvolňování s míčem na místě, krytí 

útočníka s míčem na místě; zahajování a 
ukončování driblingu, krytí útočníka,který 
může a nemůže driblovat 

- určení obrátkové nohy (pivotové) 
- technika střelby, střelba (různé druhya 

vzdálenost), krytí útočníka při střelbě 
- dvojtakt 
- trestný hod 
- rozskok 
- obranné a útočné doskakování odražených 

míčů 
- propojování herních činností jednotlivce a 

různá řešení situace 1:1 
- útočné kombinace: 

- založené na početní převaze útočníků, 
- na akci „hoď a běž", na odběhnutí, 
- na clonění, na řešení situace 2:2, 3:3 

- obranné kombinace: 
- založené na proklouzávání a přebírání 

- herní systémy: 
- postupný útok proti osobní obranně, 

zónové obraně 
- rychlý protiútok, zakončení při přečíslení 
- osobní obrana na vlastní polovině (po 

celém hřišti); zónová obrana 
- taktika hry 
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 - utkání 
- zná základní pravidla 
- uplatňuje herní činnosti jednotlivce ve hře a 

podílí se tak na herním výkonu družstva 
- řeší různé herní situace 
- aktivně se zapojuje do hry, neporušuje 

základní pravidla 
- dodržuje pravidla a hru fair play 
- samostatně řídí utkání 
- používá vhodné oblečení a obutí 
- podřizuje se taktice družstva 

4. 2. 2. Volejbal (2. ročník) 
- základní pravidla 
- herní činnosti jednotlivce: 

- ovládání míče 
- odbití oběma vrchem (prsty) před sebe, pod 

úhlem 
- odbití oběma spodem (bagr) před sebe, pod 

úhlem 
- odbití jednou spodem (podání, přihrávka) 
- smeč, lob, ulití - jednoblok 
- vrchní podání, přihrávka 

- organizace zápasů a rozhodování 
- modifikované utkání 1:1, 2:2 
- modifikované utkání 3:3 (bez specializace 

na funkci - každý střední u sítě nahrává), 
- taktika hry 
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- zná základní pravidla 
- uplatňuje herní činnosti jednotlivce ve hře 
- řeší různé herní situace 
- aktivně se zapojuje do hry, neporušuje 

základní pravidla 
- dodržuje pravidla a hru fair play 
- používá vhodné oblečení a obutí 
- nedopouští se nesportovní chyby vyplývající 

z úmyslného a záměrného střetu se soupeřem 
- adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře 

spojené s neočekávanými momenty 
- zvládá nejdůležitější herní činnosti a pravidla 

tak, že je dokáže uplatnit ve hře a podílí se tak 
na herním výkonu družstva 

- podřizuje se taktice družstva 

4. 2. 3. Florbal (1. - 3. ročník) 
- základní pravidla 
- florbalová výstroj a výzbroj (hráčská, 

brankářská) 
- základní postoj a držení hokejky 
- herní činnosti jednotlivce: 

a) útočné: 
- vedení míčku (krytí míčku) 
- driblink 
- uvolňování s míčkem 
- přihrávání a zpracování míčku na místě 
- a v pohybu 
- uvolňování bez míčku 
- střelba (různé druhy) na místě a v pohybu 
- dorážení a tečování míčku při vhazování 

míčku 
b) obranné: 

- obsazování hráče s míčkem 
- obsazování hráče bez míčku 
- obrana prostoru 
- blokování střel 

c) herní činnosti brankáře: 
- základní postoj a pohyb 
- chytání a vyrážení 
- zmenšení střeleckého úhlu 
- výhozy 
- zakládání útoku 

- herní kombinace: 
a) útočné: 

- přihraj a běž 
- křížení 
- zpětná přihrávka 
- nabíhání do volného prostoru 

b) obranné: 
- zajišťování 
- přebírání 
- zdvojování 
- osobní bránění 

- herní systémy: 
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 a) útočné: 
- postupný útok 
- rychlý útok 
- přesilová hra 

b) obranné: 
- osobní obrana 
- zónová obrana 
- kombinovaná obrana 
- hra v oslabení 

- taktika hry 
- utkání 



- 86 - 

 

 

- zná základní pravidla a gesta rozhodčích 
- uplatňuje herní činnosti jednotlivce ve hře 
- řeší různé herní situace 
- aktivně se zapojuje do hry, neporušuje 

základní pravidla 
- dodržuje pravidla a hru fair play 
- používá vhodné oblečení a obutí 
- nedopouští se nesportovní chyby vyplývající z 

úmyslného a záměrného střetu se soupeřem 
- adekvátně reaguje na vypjaté situace ve hře 

spojené s neočekávanými momenty 
- zvládá nejdůležitější herní činnosti a pravidla 

tak, že je dokáže uplatnit ve hře a podílí se tak 
na herním výkonu družstva 

- podřizuje se taktice družstva 

4. 2. 4. Fotbal (1. - 3. ročník) 
- základní pravidla, diagnostická hra 
- průpravná cvičení pro 1 hráče s 1 míčem 

(rolování, pokopávání, obraty, překračování, 
dotýkání, nadzvedávání a držení, 
našlapování a stoupání, přeskakování, 
předbíhání, žonglování, měnění rytmu – 
zrychlování a zpomalování aj.) 

- herní činnosti jednotlivce: 
a) útočné: 

- vedení míče, zašlápnutí a zaseknutí míče 
- přihrávání míče vnitřní stranou nohy a 

přímým nártem 
- přihrávky hlavou i ve výskoku 
- přihrávky obloukem na střední a dlouhou 

vzdálenost 
- zpracování míče - nohou, hlavou, tělem 
- obcházení protihráče 
- výběr místa 
- střelba - z místa a po vedení míče prvním 

dotykem, hlavou 
b) obranné: 

- obsazování hráče s míčem 
- obsazování hráče bez míče 
- obsazování prostoru 
- odebírání míče 

c) obranné činnosti brankáře: 
- chytání míče 
- vyrážení míče 
- odkopávání míče 
- stavění se 

d) útočné činnosti brankáře: 
- přihrávání míče - rukou i nohou 

- standardní situace: 
- zahájení hry ze středu hřiště 
- vhazování míče 
- kop od branky 
- přímý a nepřímý volný kop 
- rohový kop 
- pokutový kop 
- míč rozhodčího 

- herní kombinace 
a) útočné: 

- nabíhání do volného prostoru 
- postupný útok 
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 - rychlý protiútok 
 

b) obranné: 
- vzájemné zajišťování 
- přebírání 

-  utkání 
 

- zná základní pravidla, gesta a výroky 
rozhodčích 

- uplatňuje herní činnosti jednotlivce ve hře 
- řeší různé herní situace 
- aktivně se zapojuje do hry, neporušuje 

základní pravidla 
- dodržuje pravidla a hru fair play 
- používá vhodné oblečení a obutí 
- zvládá nejdůležitější herní činnosti a pravidla 

tak, že je dokáže uplatnit ve hře a podílí se tak 
na herním výkonu družstva 

- podřizuje se taktice družstva 

4. 2. 5. Softbal (1. - 3. ročník) 
- základní pravidla 
- hra s upravenými pravidly 
- herní činnosti jednotlivce: 

a) v poli: 
- přihrávky, chytání, výběr místa 

b) na pálce: 
- daleký, nízký odpal, ulití 

- herní kombinace 
- taktika 
- utkání 

- chápe specifiku bezpečnosti při úpolech 
- důsledně dodržuje stanovená pravidla 
- užívá bojové prvky pouze v duchu fair 

play 
- provádí základní zpevňování a 

uvolňování 
- těla; uvědomuje si těžiště; správně dýchá 
- a přenáší energii 

5. Úpoly 
- pády 
- přetahy, přetlaky, kombinované 

(smíšené) 
- úpolové odpory, úpolové hry (soutěž 

jednotlivců, utkání družstev) 

- zná spodní věkovou hranici pro cvičení v 
posilovně 

- zná bezpečnostní pravidla a chování se v 
posilovně 

- používá vhodné oblečení a obutí 
- rozcvičí se před posilováním 
- vybere si vhodné posilovací stroje na 

svaly,   které chce procvičovat 
- orientuje se v hmotnosti zátěže, počtu 

opakování, počtu sérií, délce přestávky 
mezi sériemi, dýchání, protažení, 
regeneraci 

- vyhledá si zásobník cviků 
 

- posiluje podle popisu a obrázků cviků 

6. Posilování 
- bezpečnostní pravidla v posilovně 
- sportovní a posilovací náčiní (vybavení 
posilovny) 

- zásady posilování: 
- zahřátí a rozcvičení 
- hmotnost zátěže 
- počet opakování 
- délka přestávky mezi sériemi 
- počet sérií 
- dýchání 
- kdy cvičit, co si obléci 
- regenerace 

- zásobník cviků na nohy, hrudník, záda, 
ramena, paže, břicho 
- kruhový trénink (základní tréninkový program 
pro mládež) 

- usiluje o zvyšování tělesné zdatnosti 
- zvládne plavecký způsob prsa a kraul 
- relaxace a kompenzace jednostranného 

zatížení 
- dokáže rozhodovat a sledovat výkony 

jednotlivců 

7. Plavání 
- adaptace na vodní prostředí, hygiena plavání 
- dva plavecké způsoby – prsa a kraul 
- 50 m prsa, 25 m kraul 
- dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 
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- orientuje se ve výstroji a výzbroji, volí 
vhodné oblečení, dovede je udržovat 

- zvládne bruslení vpřed, změny směru, 
přešlapování, zastavení, jízdu vzad 

- zná základní pravidla ledního hokeje 

8. Bruslení (příležitostně) 
- základy bruslení 

 
- základy ledního hokeje 
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- orientuje se v lyžařské výstroji a výzbroji 
(údržbě), rozumí zásadám pro nákup vosků, 

- umí mazat lyže a snowboard 
- zná zásady chování na sjezdových tratích, 

chování na lanovce, vleku 
- uplatňuje své znalosti ke správnému chování a 

jednání na horách (nebezpečí lavin, 
zabezpečení místa úrazu, první pomoc 
v improvizovaných podmínkách zimní 
krajiny, vyrozumění horské služby) 

- chápe smluvené orientační a výstražné značky 
a tabule 

- zvládá dovednosti lyžařské průpravy 
- umí se rozcvičit, regulovat rychlost jízdy, je 

schopen během jízdy sledovat provoz vedle 
sebe 

- zvládá jízdu na vleku 
- umí krátké i dlouhé oblouky v pluhu, paralelní 
- dokáže zastavit pluhem, smykem 
- zvládá přejezd terénních nerovností, skok 
- seznámí se s carvingovým lyžováním 
- zvládá běh na lyžích klasickou technikou 

9. Lyžování (1. ročník , 7 denní kurz) 
- historie lyžování 
- lyžařská (snowboardová) výstroj a výzbroj, 

údržba, mazání, zásady pro nákup 
- základní techniky sjezdového lyžování, 

snowboardingu 
- zásady bezpečnosti a orientace v zimní 

krajině, smluvené orientační a výstražné 
značky a tabule, první pomoc, přivolání 
pomoci 

- zásady chování na sjezdových tratích,  na 
lanovce, vleku 

- lyžařská průprava 
- výcvik sjezdového lyžování 
- výcvik snowboardingu 
- základy carvingového lyžování 
- výcvik běžeckého lyžování 

- připraví si podle mapy výlet 
- stanoví délku trasy, profil, čas jízdy, chůze aj. 
- používá mapu pro orientaci a pohyb v přírodě 
- orientuje se podle turistického značení 
- rozumí dopravnímu značení 
- volí vhodnou výstroj, dovede ji ošetřovat 
- poskytne první pomoc, zná nebezpečí číhající 

v přírodě 
- uplatňuje zásady chování při pobytu v přírodě 
- chová se v přírodě ekologicky 
- využívá různých forem turistiky 
- orientuje se ve vodáckém vybavení  a 

terminologii 
- sjíždí na kanoi či raftu vodní tok nízké 

náročnosti, sjíždí jezy a propusti, vyhýbá se 
překážkám, bezpečně zastaví u břehu 

- dodržuje zásady bezpečnosti při jízdě na kole 
- připraví si kolo pro bezpečnou jízdu 
- zná povinné vybavení kola 
- vhodně se oblékne na cykloturistiku 
- rozumí funkci přehazovačky, přesmykače, 

chápe křížení řetězu 
- popíše základní údržbu kola 

10. Turistika a sporty v přírodě 
(2. ročník, 5 denní kurz) 
- příprava turistické akce 
- orientace v krajině 
- vodní, pěší a cykloturistika 

- ověří si úroveň kloubní pohyblivosti, 
ukazatele své tělesné zdatnosti a koriguje si 
pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 

11. Testování tělesné zdatnosti  
- motorické testy 
- testy flexibility 
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- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci 
svého zdravotního oslabení a dokáže 
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové 
činnosti vzhledem k poruše svého zdraví 

III.  Zdravotní tělesná výchova 
- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 
- pohybové aktivity, zejména gymnastická 

 

- je schopen zhodnotit své pohybové 
možnosti a dosahovat osobního výkonu z 
nabídky pohybových aktivit 

cvičení, pohybové hry, plavání, turistika a  
pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematický celek 

Počet hodin v ročníku 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

 
I.  

Teoretické poznatky - organizace, hygiena 
a bezpečnost v TV, cvičební úbor a obuv, 
poznatky z TV a sportu 

 
1 

 
1 

 
1 

II.  Pohybové dovednosti 
 

1. 
Tělesná cvičení – pořadová, všestranně rozvíjející, 
kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. 

závazné činnosti průběžně 
zařazované do všech VJ podle 

potřeb žáků 
2. Gymnastika a tance: sportovní gymnastika 4 4 4 

3. Atletika 6 6 6 
4.a) Pohybové hry - drobné průběžně zařazované 
4.b) Pohybové hry - sportovní: 

fotbal 6 5 6 
basketbal 4 2 2 
volejbal 0 3 0 
florbal 4 4 5 
softbal 4 4 5 

5. Úpoly průběžně zařazované 
6. Posilování 2 2 2 
7. Plavání 2 2 2 
8. Bruslení a lední hokej příležitostně 
9. Lyžování kurz 0 0 
10. Turistika a sporty v přírodě 0 kurz 0 
11. Testování tělesné zdatnosti průběžně zařazované 

 

III.  
 

Zdravotní TV  
průběžně zařazované 
dle individuálních potřeb žáků 

Celkem 33 33 33 
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6.10. Ekonomika – učební osnova 
Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 

Obecné cíle vyučovacího předmětu 
Poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní a hospodárné chování 
s důrazem také na správnou orientaci v etice jednání člověka zejména v dodržování oblasti práva demokratické 
společnosti. S ohledem na předcházející bod celkově zvládnout základ způsobu myšlení, které vyžaduje tržní 
hospodářství a situace na trhu práce, a které je nezbytné pro odpovědné rozhodování každého občana - 
spotřebitele, resp. zaměstnance či podnikatele. Vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život a pracovní kariéru a to 
zejména ve vazbě na úrovně a typy vzdělání tak, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a připraveni na 
jeho změny a nutnost přizpůsobivosti a mobility. 
 
Charakteristika učiva 
Zajistit, aby žáci ovládali základní ekonomické pojmy pro schopnost odborné komunikace při důležitých jednáních a 
při vyjadřování v úřední korespondenci. Současně rozvíjet jejich schopnost vyhledávat a posuzovat informace z 
různých medií a především z Internetu. 
Zorientovat žáky na pracovním trhu , v hospodářské struktuře státu a našeho regionu a seznamovat je s alternativami a 
možnostmi profesního uplatnění. Vysvětlit základní podmínky práv a povinností vyplývajících z pracovního poměru, 
ze soukromého podnikání nebo z nezaměstnanosti z pohledu zákonů a vlastní praxe. Získávání schopnosti orientace v 
oblasti financí v základních vazbách na mzdy, platy , daňové výkaznictví, z oblasti práce bank a pojišťoven ap. 
Rozvíjet komunikativní - verbální i písemné dovednosti a schopnosti žáků řešit svou prezentaci se zaměstnavateli 
a řešit variační nebo problémové situace související s vlastním ekonomickým zapojením i do podnikání. 
 
Pojetí výuky 
Učivo je probíráno v dílčích celcích, které mají vždy určitý společný základ. Obsah kapitol je teoreticky vysvětlen 
výkladem a doplněn řízenými rozhovory a následně procvičen na případových situacích a příkladech z praxe. 
Důležitou součástí probírané látky je širší diskuse s reakcí na názory, otázky a připomínky žáků. K výuce jsou 
využity jako pomůcky vzory různých typů ekonomické a personální dokumentace, resp. tiskopisů. Součástí výkladu je 
také využití AV techniky jako doplňku k pochopení problematiky přístupnější formou. Žáci se vedou základní 
poznámky v sešitech zejména o definicích ekonomických pojmů a se stručnými citacemi zákonů s vysvětlivkami. 
Součástí výuky ve 3. ročníku je návštěva a beseda budoucích absolventů na úřadu práce . Svoji úlohu pro tento 
předmět má odborný výcvik v dílnách a dále absolvované exkurze ve firmách a různá další školní spolupráce s nimi v 
průběhu celého studia. 
 
Hodnocení výsledků žáků 
Správné řešení příkladů z probírané problematiky bude prověřováno různými metodami jako jsou 
připravené ne standardizované kognitivní testy, dále pak písemné i ústní ověřování znalostí především v 
schopnosti řešit a aplikovat teoretické znalosti na případové situace. 
Zhodnocení individuální aktivity při diskusích a správného zpracování zadaných úkolů v práci s dokumentací a 
vyhledávaní informací na Internetu. Nabyté znalosti jsou také součástí ústní závěrečné zkoušky. 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
Tento  odborný  předmět  přináší  novou  oblast  pro  rozšíření  znalostí  žáků,  kteří  jsou  v  této  tématice  často 
vystavování konfrontaci teorie s praxí zejména pak po příchodu absolventů do pracovního života. 

 
Aplikace průřezových témat 
 
Občan v demokratické společnosti 
v získání určité míry sebevědomí,  odpovědnosti a morálního úsudku  v existenčních otázkách a v 
pracovnímuplatnění. V schopnosti odolávat manipulaci, jednat s lidmi diskutovat a hledat kompromisy, vážit si 
materiálních a duchovních hodnot a být ochoten se angažovat i ve prospěch společnosti. 
 
Člověk a životní prostředí 
v schopnosti jednat hospodárně a uplatňovat nejen hledisko ekonomické, ale i ekologické. Rozvíjet aplikační 
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schopnosti a přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání v pracovním i osobním životě a hodnotit 
sociální chování své i druhých z hlediska spotřeby, prostředí a zdraví a orientovat se v globálních problémech 
lidstva. 

Člověk a svět práce 
vybavení žáka znalostmi a kompetencemi, které pomohou při úspěšném se uplatnění na trhu práce , k budování 
profesní kariéry a vedení k odpovědnosti za vlastní život v různých variantách světa práce. Obecněji lze říci, že 
právě toto průřezové téma má těžiště v tomto předmětu a je jím ze značné části naplňováno. 
 
Informační a komunikační technologie 
schopnost požívat prostředky IKT pro odbornou ekonomickou složku vzdělání a později jako významný nástroj pro 
řešení pracovních úkolů i jako součást osobního občanského života. 
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Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodin 

2. ROČNÍK  33 

 
Žák: 

- správně používá a aplikuje základní 
ekonomické pojmy; 

- posoudí vliv ceny na nabídku a 
poptávku; 

- rozumí a chápe funkci tržního 
mechanizmu; 

 

 
 

1. Základy tržní ekonomiky 
1.1. ekonomika a jej í posuzování (HDP, 

nezaměstnanost, inflace) 
1.2. potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň , výroba, výrobní faktory, hospodářský 
proces 

1.3.  trh, tržní subjekty, tržní mechanismus ap. 
nabídka, poptávka, zboží, cena 

 

 
 

16 

- vyhledá informace o nabídkách 
zaměstnání a vzdělávání, kontaktuje 
případné zaměstnavatele a úřad práce; 

- připraví odpověď na nabídku 
zaměstnání; 

- uplatní znalosti o náležitostech 
pracovní smlouvy například při jednání 
se zaměstnavatelem o právech a 
povinnostech zaměstnanců; 

- orientuje se v požadavcích 
zaměstnavatele při získávání a výběru 
pracovníků; 

- popíše hierarchii zaměstnanců v 
organizaci; 

- jejich práva a povinnosti; 
- zná specifika pracovního poměru a 

obsahu pracovní smlouvy; 
- odlišuje jednotlivé druhy způsobených 

škod a jejich náhradu; 
- zná právní předpisy, které určují a 

definují odpovědnost za škodu, 
bezpečnost práce v předpisech; 

- orientuje se v náležitostech dohody o 
hmotné odpovědnosti, je schopen 
vyhledat potřebné informace; 

- - na příkladech vysvětlí a vzájemně 
porovná druhy odpovědnosti za škody 
ze strany zaměstnance a zaměstnavatele 

2. Zaměstnanci 
2.1. volba povolání a profesní kariéra, zdroje 

informací o zaměstnání 
2.2. trh práce (zaměstnání - vlastní podnikání,, 

služby úřadu práce - pomoc při hledání 
zaměstnání, podpora, rekvalifikace ap. ) * 

2.3. zákoník práce - vznik, změna a ukončení 
pracovního poměru, další povinnosti a práva 
zaměstnance a zaměstnavatele jako jsou: 

2.4. povinnosti a práva zaměstnanců ve vazbě 
na pracovní smlouvu a její obsah, pracovní 
doba (zejména dovolená, přestávky a 
využívání pracovní doby, přesčasy ap. 

2.5. organizace práce na pracovišti 
2.6. druhy škod a možnosti předcházení 

škodám, odpovědnost zaměstnance a 
odpovědnost zaměstnavatele 

2.7. bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
(včetně vlivu na ekologii) 

*Pozn.:  Součástí výkladu je beseda na úřadu práce, 
která je časově však zařazena do 2.pololetí 3.ročníku 
tak, aby získané poznatky a informace pomohly 
bezprostředně při vstupu absolventů.do praxe. 

17 
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3. ROČNÍK  66 

Žák: 
- orientuje se v možnostech podnikání v 

regionu a obecně v právních formách 
podnikání (zejména živnosti ) a dovede 
charakterizovat jejich základní znaky; 

- zvládne jednání na živnost. úřadu; 
- ví jak postupovat při zakládání a při 

ukončení živnosti; 
- orientuje se v náležitostech a přílohách 

žádosti o živnostenské oprávnění; 
- orientuje se v obchodním zákoníku a v 

živnostenském zákoně; 
- vyhledá potřebné informace, zná základní 
povinnosti podnikatele vůči státu; 

 
3. Podnikání, podnikatel 

3.1. hospodářská struktura ČR a regionu 
3.2. podnikání, jeho právní formy, 

podnikatel 
3.3. podnikání podle živnostenského zákona 

(druhy živností) 
podnikání podle obchodního zákoníku (obchodní 
společnosti, typy) 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 
- posoudí důsledky hospodaření s 

majetkem pro ekonomiku podniku; 
- orientuje se v účetní evidenci majetku; 
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů; 
- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření; 
- - řeší jednoduché kalkulace ceny; 

4. Podnik, majetek podniku a hospodaření 
podniku 
4.1. základní přehled o způsobech řízení 

firmy 
4.2. struktura majetku, dlouhodobý majetek, 

oběžný majetek 
4.3. struktura zdrojů majetku - vlastní a cizí 

zdroje 
4.4.  náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

podniku, zisk a jeho užití 

16 

- orientuje se v platebním styku; 
- vyplňuje doklady souvisejících s 

pohybem peněz; 
- řeší jednoduché výpočty mezd; 
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v 

národním hospodářství; 
- zná význam daní, orientuje se v daňové 

soustavě; 
- řeší jednoduché příklady výpočtu daně 

z přidané hodnoty a daně z příjmu; 
- zná význam pojištění, orientuje se v 

produktech pojišťovacího trhu; 
- - výpočte sociální a zdravotní pojištění; 

5. Peníze, mzdy, daně, poj istné 
5.1. peníze (druhy a formy používání ve 

firmě), hotovostní a bezhotovostní platební 
styk 

5.2. banky a jejich služby pro občana a 
podnikatele 5.3 odměna za vykonanou 
práci (zejména mzda časová a úkolová a 
jejich praktické výpočty, související 
doklady) 

5.3. národní hospodářství - státní rozpočet 
5.4. daňový systém ČR 
5.5.  pojišťovací soustava (s důrazem na 

povinné pojištění - tj. sociální a  zdravotní 
pojištění) 

20 

- orientuje se v povinnosti vést účetnictví 
při podnikání dle předepsaného typu 
zákonem; 

- vyhotoví daňový doklad; - rozumí 
vedení evidence příjmů a výdajů 
(peněžní denník); 

- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání 
k dani z přidané hodnoty a dani z 
příjmů FO; 

6. Daňová evidenční povinnost 
6.1. účetnictví - povinnost ze zákona, druhy 
6.2. zásady a vedení evidence příjmů a 

výdajů 
6.3. druhy dokladů a jejich nutný obsah 
6.4. ocenění majetku a závazků v daňové 

evidenci 
6.5. daňová přiznání fyzických osob 

14 
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6.11.Odborné kreslení – učební osnova 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 

Cílem je získat představu o významu technického kreslení jako mezinárodním dorozumívacím prostředku 
techniků a stavařů, rozvíjet prostorovou představivost, logické a tvůrčí myšlení. Získat vědomosti, dovednosti 
ve čtení, používání a kreslení výkresů, skic a schémat. Prohlubuje komunikativní, grafickou a numerickou 
dovednost a schopnost řešit technické problémy tím, že učí a cvičí schopnost vlastní tvorby při zhotovování 
náčrtů a jednoduchých výkresů dle pravidel a norem technického vyjadřování. 

 

Charakteristika u čiva 
 
Výuka je orientovaná na výklad základních odborných termínů a souvislostí, na práci s normou a vyhledávání 
technických údajů ve strojnických a stavebních tabulkách. Žák kreslí, kótuje jednoduché strojní součásti a 
jednoduché sestavy strojních součástí, učí se zakreslovat jednotlivé části stavebních objektů. Žáci znají 
schematické značky zařizovacích předmětů, trub, tvarovek, armatur, způsob vedení a uložení potrubí. Čtou 
jednoduché výkresy domovního vodovodu, kanalizace, otopné soustavy a plynovodu. U těchto jednoduchých 
výkresů zpracují výpisy materiálů pro jednotlivé rozvody.  Naučí se číst výkresy venkovních vodovodů a 
kanalizace, otopných soustav a plynových rozvodů. 

 

Pojetí výuky 
 
Stěžejní výkladovou metodou je metoda informačně receptivní, tj. vysvětlování, popis, ilustrace, tištěného 
textu a obrazů z učebnice. Žáci získávají znalosti a dovednosti pro čtení výkresů i vlastní procvičovací 
kreslení a rýsování tematických částí do pracovních sešitů a výkresů. Důležitá je práce žáka s knihou, která je 
v návaznosti na výklad učitele podkladem pro kreslení a rýsování do sešitů. Na tuto činnost pak navazuje 
metoda reproduktivní, spočívající v učitelem vypracovaném a organizovaném systému úloh, především 
napodobování, kreslení (rýsování) typových úloh a schémat. I zde je využívána práce žáka s knihou 
(učebnicí) pro kreslení a rýsování do sešitů. Důraz je kladen na vedení „vlastní“ dokumentace předmětu 
žákem – tj. sešitu a výkresů a úroveň přesnosti a svědomitosti při vypracování dalších zadaných úkolů, včetně 
domácích. 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a průřezových témat 
 
Žák se naučí zpracovávat věcně správně odborné technické podklady, číst stavební výkresy, vyjadřovat se 
srozumitelně a souvisle v technických výrazech, prezentovat a obhajovat své stanovisko a názory na 
konkrétní technický problém, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat. 
Žák je schopen efektivně využívat pomůcky a prostředky k realizaci výkresové dokumentace, dokáže 
pracovat v kolektivu a využívat ke svému učení znalostí a zkušeností jiných lidí, kriticky hodnotit výsledky 
své práce. 
Žák se naučí pracovat samostatně i v týmu, naučí se přijímat a plnit zadané úkoly. Dojde k osvojení návyků 
vedoucích k racionálnímu řešení problémů při výkonu povolání. Žák se seznámí s možností vyhledávat, 
zpracovávat, uchovávat i předávat odborné technické informace pomocí moderních informačních a 
komunikačních technologií. Naučí žáka uvědomit si zodpovědnost za vlastní život a význam vzdělání v 
oblasti odborného kreslení, mezinárodního dorozumívacího prostředku stavařů a techniků , posílí vědomí 
vysoké uplatnitelnosti žáka na trhu práce zvládnutím problematiky týkající se odborného a technického 
kreslení. 
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Výsledky vzdělávání Učivo Počet 
hodin 

1. ROČNÍK  
Žák 

- zná druhy pomůcek pro odborné kreslení 
- předvede správnou techniku rýsování 
- dodržuje zásady správného sezení, 

vzdáleností očí od rýsovací plochy 
- používá normalizované vyjadřovací 

prostředky a úpravu technických výkresů 
při zpracovávání technické dokumentace 

- rozlišuje formáty výkresů a skládá je 
podle daných pravidel 

 
1.1 Pomůcky pro odborné kreslení 

- pomůcky pro odborné kreslení 
- technika rýsování 
- rýsování a kreslení v sešitě 

 
4 

- chápe význam normalizace v technickém 
kreslení 

- zná rozmístění ploch na technickém 
výkresu 

- vysvětlí význam popisového pole na 
výkrese 

1.2 Požadavky na výkresy 
- základní požadavky na 

technické výkresy 
- technické výkresy- 

druhy,formát,skládání 
- popisové pole 
- formáty výkresů 

4 

- rozlišuje jednotlivé druhy 
normalizovaného písma a jeho 
charakteristické znaky 

- dokáže napodobit tvary normalizovaného 
písma 

1.3 Normalizované písmo 
- druhy, vlastnosti písma 
- procvičování psaní písma 

4 

- rozlišuje význam čar používaných 
v technické dokumentaci 

1.4 Druhy čar 2 

- zobrazuje zadané předměty v určeném 
měřítku 

1.5 Měřítko zobrazení 2 

- rozlišuje jednotlivé způsoby zobrazování 
a jejich výhody a nevýhody 

- vysvětlí princip těchto zobrazování 
- vysvětlí princip perspektivního a 

kosoúhlého zobrazování 
- narýsuje obrazy základních 

geometrických těles v kosoúhlém 
promítání 

2. Názorné zobrazování 
- způsoby zobrazování těles 
- informace o axonometrii, 

perspektivě a kosoúhlém 
promítání 

8 

- rozumí principu pravoúhlého promítání a 
jeho významu pro stavební praxi 

- zná názvosloví jednotlivých prvků při 
vymezení prostoru pravoúhlého promítání 

- rozlišuje jednotlivé pohledy a směry 

2.1 Pravoúhlé promítání 
- princip promítání, názvosloví 
- promítání bodu, přímky a 

roviny 

10 
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promítání (nárys, bokorys, půdorys) 

- rozumí principu rozložení průměten do 
roviny 

- konstruuje pravoúhlé průměty bodu, 
přímky a roviny 

- nakreslí průměty přímky ve specifických 
polohách vůči průmětnám 

- chápe význam konstrukce pravoúhlých 
průmětů bodů a přímek pro sestrojení 
průmětů dalších těles 

- znázorňuje jednoduchá geometrická 
tělesa v pravoúhlém promítání 

  

- konstruuje pravoúhlé průměty těles 
v průčelní i pootočené poloze 

- vyznačí na těchto průmětech viditelnost 
jednotlivých hran tělesa 

- umí si těleso představit v prostoru 
- chápe význam sestrojování pláště těles 
- narýsuje plášť základních geometrických 

těles 

2.2 Pravoúhlé průměty 
geometrických těles 

- průměty hranatých těles 
(krychle, hranol, jehlan) 

- průměty rotačních těles (válec, 
kužel) 

- průměty složených těles 
- rozvinutí pláště 

10 

- zná základní pojmy kótování 
- aplikuje pravidla a zásady kótování 
- vyčte z výkresů jednodušších strojních 

součástí jejich tvar a rozměry 

3. Kótování 
- základní pojmy a pravidla 

kótování 
- kóta, kótovací a vynášecí čary, 

hraničící šipky, hraničící 
úsečky 

- kótování oblouků, poloměrů, 
průměrů, koulí, úhlů, 
zkosených hran, děr, sklonu, 
kuželů, jehlanů, přechodů, 
hranolů, desek, opakujících se 
prvků, tabulkové kótování 

- kreslení řezů a průřezů 
- zjednodušování a přerušování 

obrazů 

10 

- zobrazuje a kótuje jednoduché strojnické 
součásti na výkresech a náčrtech 

- čte jednoduché strojnické výkresy 

3.1 K reslení strojních součástí 12 
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2.ROČNÍK  
- zobrazuje jednoduché stavební 

konstrukce a objekty ve výkresech a 
náčrtech 

1. Kreslení základních 
stavebních výkresů 

- značení stavebních hmot 
- zakreslování základních 

stavebních prvků a konstrukcí 
- druhy stavebních výkresů 
- vodorovné a svislé řezy 
- výkresy výkopů a základů 
- výkresy svislých konstrukcí 
- otvory ve svislých 

konstrukcích 
- komíny a ventilační průduchy 
- stropy a podlahy 
- převislé konstrukce 
- schodiště a rampy 

30 

- orientuje se v grafickém označení prvků 
zdravotních instalací 

- z výkresu určuje prvky zdravotních 
instalací 

2. Grafické značení materiálů a 
prvků zdravotních instalací 

- značky zařizovacích předmětů 
- značky trub,tvarovek a 

příslušenství 
- kreslení trub, tvarovek a 

potrubních spojů 
- litinové odpadní trouby a 

tvarovky 
- kameninové odpadní trouby a 

tvarovky 
- skleněné a plastové trubky 
- litinové tlakové trouby a 

tvarovky 
- potrubní uzávěrky 
- odlučovače 
- dilatační součásti 
- měřící potrubní přístroje 

36 

3.ROČNÍK  
 

- kreslí jednoduché půdorysy rozvodu 
vnitřní kanalizace 

- z výkresu půdorysu kreslí svislé a 
rozvinuté řezy částí rozvodů 

1. Zobrazování rozvodu vnitřní 
kanalizace 

- půdorysy 
- svislé řezy 
- rozvinuté podélné řezy 

5 

- kreslí jednoduché půdorysy rozvodu 
vnitřního vodovodu 

- z výkresu půdorysu kreslí svislé a 
rozvinuté řezy částí rozvodů včetně
prostorového zobrazení 

2. Zobrazování rozvodu vnitřního 
vodovodu 

- půdorysy 
- svislé řezy 
- prostorové zobrazení 

5 

- kreslí jednoduché půdorysy rozvodu 
- z výkresu půdorysu nakreslí schéma 

rozvodu 

3. Zobrazování rozvodu ústředního 
vytápění 

- půdorysy 
- schéma rozvodů 

5 
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- kreslí jednoduché půdorysy rozvodu 
vnitřního plynovodu 

- z výkresu půdorysu kreslí svislé a 
rozvinuté řezy částí rozvodů včetně
prostorového zobrazení 

4. Zobrazování rozvodu vnitřního 
plynovodu 

- půdorysy 
- svislé řezy 
- prostorové zobrazení 

5 

- z jednoduchých výkresů ZTI a ÚV 
zhotoví výpis materiálu 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

5. Výpisy materiálů 
- vnitřní kanalizace 
- vnitřní vodovod 
- ústřední vytápění 
- vnitřní plynovod 

5 

- čte výkresy ZTI a ÚV 
- orientuje se v projektové dokumentaci 

6. Čtení výkresů ZTI  a ÚV 
- vnitřní kanalizace 
- vnitřní vodovod 
- ústřední vytápění 
- vnitřní plynovod 

8 
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6.12.Materiály – učební osnova 
Obecné cíle: 
Vyučovací předmět Materiály poskytuje žákům přehledné znalosti o jednotlivých druzích, vlastnostech a 
zpracování technických materiálů. Dává ucelený přehled o instalatérských materiálech. Poskytuje potřebný 
základ znalostí pro pochopení učiva odborných předmětů. 
Žáci jsou vedeni k šetření s materiálem a energií v souvislosti s ochranou životního prostředí, jsou  
upozorňováni na nevhodnost nebo na závadnost některých dříve používaných materiálů. 

 
Charakteristika u čiva: 
Obsah předmětu vede žáky k vhodnému použití základních a pomocných materiálů používaných v oboru, k 
volbě vhodných podmínek uskladnění a manipulace s materiály a k dodržování ekologického užívání a 
likvidace materiálů po skončení životnosti. 

 
Metody a formy výuky:  
Ve vyučování jsou využívány klasické metody slovní (výklad, práce s textem, názorně--demonstrační metody, 
metody dovednostně-praktické), aktivizující metody (diskuse, dialogy, řešení problémů), komplexní výukové 
metody ( frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků). 
Při výkladu a objasňování učiva používá učitel normy, názorné pomůcky, praktické ukázky, katalogy a 
prospekty. Aplikace učiva na úlohy vztahující se k odborné praxi. Při vyučování jsou využívány ve velké míře 
odborné učební texty, které jsou prezentovány pomocí přenosných počítačů, napojených na dataprojektory. 
Výuka probíhá v odborné učebně nebo odborné laboratoři. 

 
Hodnocení výsledků žáků: 
Hodnocení výsledků probíhá v rovině motivační, informativní a výchovné. Základem pro stanovení výsledné 
klasifikace je klasifikace průběžná. Formy průběžné klasifikace : 
- ústí zkoušení (minimálně 1x za pololetí) 
- písemné ověřování znalostí pomocí testů (minimálně 3x za pololetí) 
- komplexní písemné ověřování jednotlivých tematických celků. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí a k aplikaci průřezových témat : 
V předmětu jsou rozvíjeny především tyto klíčové kompetence : 
 
Kompetence k učení : 
- žák využívá učební styly, které mu nejlépe vyhovují a v návaznosti na ně plánuje 
- s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např.přednášky, výklad učitele) a pořizuje si poznámky 
- využívá pro učení různé informační zdroje . 
Kompetence k řešení problémů : 
- při řešení úkolů žák spolupracuje a podněcuje práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě 

zvažuje návrhy druhých 
- hodnotí různé způsoby řešení problémů z hlediska jejich správnosti a efektivity 
- předchází možným problémům ve škole i v životě. 
Komunikativní kompetence:  
vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- formuloval myšlenky srozumitelně a souvisle v mluvené i písemné formě 
- aktivně se účastnil diskusí k danému tématu 
- vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami slušného chování 
- porozuměl základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v ústní i písemné podobě. 

 
V předmětu je realizováno průřezové téma Občan a životní prostředí – žáci dodržují při práci s materiály, 
používáním i likvidací dle ekologických zásad. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávaní: 
 

1. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 

 
- rozlišuje fyzikální a chemické vlastnosti 

 
- popíše jednotlivé fyzikální a chemické 
vlastnosti materiálů pro instalace 

 
- aplikuje tyto vlastnosti na jednotlivé 
druhy materiálů 
 

- vypočítá prodloužení trubky vlivem 
teplotní roztažnosti 

Technické materiály, vlastnosti 
fyzikální a chemické 

 
- hustota, teplota tání a tuhnutí 

 
- délková a objemová roztažnost 

 
- tepelná a elektrická vodivost 

 
- magnetické vlastnosti 

5 

Žák: 
 
- vyjmenuje jednotlivé mechanické a 
technologické vlastnosti materiálů pro 
instalace 

 
- aplikuje tyto vlastnosti u jednotlivých 
druhů materiálů 

 
- popíše postupy při opracování materiálů 
pro instalace 

 
- zná materiály pro provádění spojů 

 
- popíše pracovní  postupy při provádění

spojů 
 

- zná nástroje a zařízení, které používáme  
při provádění spojů potrubí 

 

Technické materiály, vlastnosti 
mechanické a technologické, 
způsoby opracování, spoje 
potrubí 

 

- pružnost, pevnost, tvrdost 
 
- houževnatost, tvárnost 

 
- svařitelnost, slévatelnost, tvárnost 

 
- způsoby opracování (měření, 

orýsování, řezání, rovnání, ohýbání) 
 
- spoje hrdlové a přírubové 

 
- spoje pájené a svařované 

 
- spoje lisované a závitové 

 
- spoje lepené 

12 

Žák: 
 
- zná základní rozdělení kovových 
materiálů železných a neželezných 

 
- popíše technologický postup výroby 
surového železa 

 
- vyjmenuje jednotlivé třídy ocelí a zná 

Technické materiály kovové, 
rozdělení, druhy 

 
- základní rozdělení 

 
- surové železo 

 
- ocel nelegovaná a legovaná 

5 
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způsoby označování 

 
- rozlišuje různé druhy litin 

 
- rozlišuje neželezné kovy těžké a lehké a 
zná jejich rozdíly 

- litiny 
 
- neželezné kovy lehké 

 
- neželezné kovy těžké 

 

Žák: 
 
- popíše výrobu ocelové trubky a 
tvarovek 
 

- vyjmenuje jednotlivé druhy kovových 
materiálů pro instalace 

 
- zná jejich vlastnosti a možnosti použití 
v instalačních rozvodech 

 
- chápe závadnost některých materiálů 
pro instalace 

Výrobky z kovových materiálů pro 
instalační rozvody 

 
- materiál trub a tvarovek 

 
- ocel pozinkovaná, litina 

 
- měď a její slitiny 

 
- olovo 

 
- nerezová ocel 

 
- použití jednotlivých kovových 

materiálů 

6 

Žák: 
 
- vyjmenuje jednotlivé druhy koroze 

 
- popíše základní příznaky a způsoby 
vzniku jednotlivých druhů korozí 

Koroze, druhy 
 
- definice koroze 

 
- koroze rovnoměrná, nerovnoměrná 

 
- koroze vnitřní 

 
- koroze elektrochemická, biologická 

5 

Žák: 
 
- zná základní požadavky na protikorozní 
ochranu instalačních materiálů 

 
- vyjmenuje jednotlivé způsoby 
protikorozní ochrany instalačních 
materiálů 

 
- popíše způsoby provedení protikorozní 
ochrany u instalačních materiálů 

Protikorozní ochrana kovových 
materiálů 

 
- základní požadavky, pojmy 

 
- ochrana konstrukční úpravou, 

úpravou korozního prostředí 
 
- ochranné povlaky a vrstvy z kovů a 

nekovů 
 
- povlaky z nátěrových hmot 

6 
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Žák: 
 
- vyjmenuje jednotlivé druhy výrobků z 
nekovových materiálů pro instalační 
rozvody 

 
- zná možnosti použití pro jednotlivé 
druhy instalačních rozvodů 

Výrobky z nekovových materiálů 
pro instalační rozvody 

 
- kameninové trouby 

 
- betonové trouby 
- vláknitocementové trouby 

 
- skleněné trubky 

 
- vícevrstvé trubky 

5 

Žák: 
 
- vyjmenuje základní suroviny pro 
výrobu plastů 

 
- zná rozdělení plastů do jednotlivých 
skupin 

 
- rozlišuje jednotlivé typy plastů 
používaných pro instalační rozvody 

 
- vysvětlí způsoby použití jednotlivých 
typů plastů v instalačních rozvodech 
 

- popíše výrobu plastových trub a 
tvarovek 
 

Výrobky z plastů pro instalační 
rozvody 

 
- suroviny pro výrobu plastů 

 
- výroba plastů 

 
- rozdělení plastů (termoplasty, 

reaktoplasty, elastomery) 
 
- typy plastů 

 
- použití jednotlivých plastů 

14 

Žák: 
 
- zná vlastnosti cihlářských výrobků 

 
- zná vlastnosti konstrukcí z prostého 
betonu a železobetonu 

 
- zná vlastnosti betonů z lehkého 
kameniva a porobetonů 

 
- vyjmenuje horniny pro stavební kámen 

 
- zná vlastnosti těchto hornin 

Základní stavební materiály 
 
- cihlářské výrobky pro svislé a 
vodorovné konstrukce 

 
- beton prostý 

 
- železobeton 

 
- beton z lehkého kameniva 

 
- pórobeton 

 
- kámen 

6 

Žák: 
 
- je schopen provést výpisy základních 
materiálů pro různé instalační rozvody 

Výpisy materiálů 
 
- výpisy základních materiálů pro 

instalační rozvody 

2 
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6.13.Instalace vody a kanalizace – učební osnova 
 

Obecný cíl předmětu:  
Přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové a mravní výchovy, vest k 
důslednosti a přesnosti. Vychovávat přemýšlivého člověka.Posilovat důvěru žáka ve vlastní schopnosti. 

 
Charakteristika u čiva: 
Obsah předmětu Instalace vody a kanalizace stanoví základní poznatky nutné pro správné provádění instalací 
vnitřní kanalizace. Vyučování směřuje k tomu, aby žák aplikoval poznatky v praktickém životě, 
uměl volit vhodné materiály s ohledem na jejich vlastnosti, orientoval se v problematice veřejné kanalizace a 
likvidace odpadních vod, orientoval se v problematice zpracování jednotlivých materiálů, uměl správně 
osazovat zařizovací předměty. 

 
Metody a formy výuky:  
Při výkladu a objasňování učiva používá učitel normy, názorné pomůcky, katalogy, prospekty a podle 
možnosti i prostředky ICK. Aplikace učiva na úlohy vztahující se k odborné praxi. Výuka probíhá podle 
možností klasickou metodou, pomocí diskusí o dané problematice a za využití technických firemních 
podkladů. Jsou začleňovány aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a praktickým aplikacím, k 
prohlubování a uplatňování získaných vědomostí.Výklad je doplňován praktickými ukázkami  
o délce 10 – 20 minut v odborné učebně a laboratoři. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: Z 
hlediska klíčových kompetencí je kladen důraz zejména na aplikaci získaných poznatků při řešení 
praktických úkolů tzn. aby žák uměl efektivně a účelně pracovat se získanými informacemi, aplikovat 
získané poznatky při řešení úkolů v praxi, spolupracovat na daném úkolu s ostatními žáky, uměl efektivně 
využívat informační a komunikační technologie při řešení úkolů. 

 
Rozpis učiva a výsledků vzdělávaní: 

 
1. ročník, 49,5 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- charakterizuje druhy vod a jejich 
základní vlastnosti 

- charakterizuje jednotlivé zdroje vod 
- používá správné názvosloví 
- popíše druhy soustav a jejich základní 
části 

- charakterizuje a objasní význam 
jednotlivých druhů vodojemů 

- zdůvodní význam a způsoby úpravy 
vody 

- objasní význam vodovodní přípojky, 
požadavky na její provádění a způsoby 
napojení na uliční řad 

- orientuje se v základním názvosloví, 
 vysvětlí DN a PN 

1) Městský rozvod vody 
- druhy vod, vlastnosti, zdroje 
- názvosloví městského vodovodu 
- druhy soustav, základní části 
- druhy vodojemů 
- vodárna (úprava vody) 
- vodovodní přípojka 
- názvosloví domovního vodovodu 

10,5 
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Žák: 
- popíše způsoby odkanalizování objektů 
- popíše základní části rozvodu a 
jednotlivé stokové soustavy 

- používá správné názvosloví 
- vyjmenuje druhy stok a materiál 
používaný na stoky 

- uvede a popíše nejpoužívanější objekty 
stokové sítě 

- objasní význam kanalizační přípojky, 
varianty napojení na uliční stoku 

- popíše způsob provedení kanalizační 
přípojky se zaměřením na bezvýkopové
technologie 

2) Městský rozvod kanalizace 
- způsoby odkanalizování 
- druhy soustav 
- názvosloví městské kanalizace 
- druhy a materiály stokových sítí- 
objekty na stokové sítí 

- kanalizační přípojka 
- bezvýkopové technologie 
- varianty napojení objektu 

15 

Žák: 
- zná jednotlivé druhy a používaný 
materiál na trouby a tvarovky 

- orientuje se v základním názvosloví, 
vysvětlí DN a PN 

- objasní význam správného označení 
potrubí 

- zhodnotí výhody a nevýhody 
jednotlivých trubních materiálů a 
možnosti jejich použití 

- vysvětlí význam správně řešeného spoje 
- uvede základní druhy spojů 
- zná základní druhy spojů (mechanické, 

pájené, svařované, lepené) 
- popíše a vysvětlí spoje vodovodního a 

kanalizačního potrubí 
- charakterizuje princip provádění 
jednotlivých spojů 

3) Základní pojmy trubních 
rozvodů,spoje na potrubí 

- druhy a materiál trub a tvarovek 
- světlosti potrubí, tlakové řady 
- označení potrubí 
- výhody jednotlivých trubních 
materiálů 

- nevýhody jednotlivých trubních 
materiálů 

- způsoby a možnosti použití 
jednotlivých trubních materiálů 

- požadavky na spoje potrubí 
- rozebíratelné a nerozebíratelné spoje 
- základní druhy spojů potrubí

(mechanické, pájené, svařované, 
lepené) 

14 

Žák: 
- zná význam upevnění potrubí včetně 
provedení základních způsobů 

- vyjmenuje upevňovací prvky potrubí 
- objasní pojem dilatace, provádí 
jednoduché výpočty 

- popíše způsoby kompenzace potrubí 
- popíše druhy a použití kompenzátorů 
- charakterizuje správné pracovní postupy 
- upevňuje potrubí podle platných norem 

4) Upevnění potrubí, dilatace 
potrubí  

- možnosti upevnění potrubí 
vodorovného a svislého 
- upevňovací prvky potrubí 
- význam a druhy dilatací 
- způsoby kompenzace potrubí 
- druhy kompenzátorů 

4 
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Žák: 
- rozlišuje důvody izolace potrubí 
- zná materiály na hydroizolace potrubí 
- zná materiály na tepelné izolace potrubí 
- objasní příčiny hluku v potrubí 
- stanoví správné pracovní postupy 

5) Izolace potrubí a ochrana proti 
hluku v potrubí  
- materiálové provedení hydroizolací 
- materiálové provedení tepelných 
izolací 

- příčiny hluku v potrubí 
- ochrana před hlukem ve 

vodovodním potrubí 
- ochrana před hlukem v odpadním 
potrubí 

6 
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2. ročník, 33 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- uvede druhy odpadních vod a popíše 
složení těchto vod 

- charakterizuje základní způsoby čištění 
odpadních vod 

- popíše postup čištění odpadních vod v 
městské ČOV 

- objasní význam domovní čistírny 
odpadních vod a vyjmenuje jejich 
základní druhy a principy provozu 

1) Čištění odpadních vod 
- druhy odpadních vod 
- složení odpadních vod 
- základní způsoby čištění odpadních 
vod 

- městské čistírny 
- domovní čistírny 

7 

Žák: 
- popíše základní části a uspořádání 

vnitřní kanalizace 
- vyjmenuje materiály používané pro 
jednotlivé části rozvodu 

- provede jednoduché návrhy a výpočty 
rozvodů 

- vymezí požadavky na provádění 
jednotlivých částí rozvodu 

  - popíše montáž a upevnění porrubí  
    potrubí dle projektové dokumentace 
- vysvětlí princip funkce a možnosti 
použití zápachových uzávěrek 

- objasní význam vpustí, lapačů, 
odlučovačů a jejich využití 

- charakterizuje důvody ochrany rozvodů 
před zpětným prouděním vody a uvede 
příklady použití 

- popíše postup zkoušky vnitřní 
kanalizace 

- popíše postup vyčištění 
odpadního potrubí (pomocí 
instalatérského pera a 
tlakovou vodou) 

- vysvětlí postup opravy 

2) Vnitřní kanalizace splašková 
- uspořádání, základní části vnitřní 
kanalizace 

- materiály a vedení svodného potrubí 
- materiály a vedení odpadního a 
připojovacího potrubí 

- návrhy a výpočty kanalizačních 
rozvodů 

- větrací (ventilační) potrubí 
- tlaková domovní splašková 
kanalizace 

- zápachové uzávěrky a přepady 
- podlahové a domovní vpusti 
- lapače a odlučovače látek 
- ochrana proti zpětnému proudění 
vody 

- zkoušky vnitřní kanalizace 
- čištění a opravy odpadního potrubí 

14 

Žák: 
- uvede význam dešťové kanalizace 
- vysvětlí rozdíl mezi gravitačním a 
tlakovým způsobem 

- vyjmenuje materiály používané pro 
jednotlivé rozvody a objasní význam a 
možnosti využití dešťové vody v 
objektech 

3) Kanalizace dešťová 
- gravitační a podtlakové odvodnění 
plochých střech, požívané materiály 

- odvodnění šikmých střech, teras a 
balkonů, používané materiály 

- zařízení na využití dešťové vody 

4 
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Žák: 
- má přehled o jednotlivých instalačních 
systémech 

- zná rozdělení zařizovacích předmětů 
podle základních kritérií 

- vysvětlí význam správné volby 
zařizovacího předmětu 

- vyjmenuje hlavní zařizovací předměty 
pro jednotlivé hygienické místnosti a 
zná pravidla pro jejich umisťování a 
montáž 

- vyjmenuje možné úpravy hygienických 
místností pro bezbarierový provoz 

  - popíše jak se rozmísťují, osazují a  
    kompletují zařizovací předměty a  
    sestavy 
  - zná druhy zařízení a kroky při montáži 
  - stanoví správné pracovní postupy 

4) Zdravotně technické zařízení 
budov 

- přehled a rozdělení instalačních 
systémů (trubní, předstěnové, 
odtokové) 

- požadavky na zařizovací předměty 
- záchodové mísy a splachovací 
zařízení 

- záchodová pisoárová sestava 
- koupelnové sestavy (umyvadlová, 

vanová, bidetová, sprchová) 
- koupelnové relaxační systémy 
- kuchyňské sestavy (dřezová, 

8 
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 výlevková) 

- kuchyňské myčky a mycí centra 
- zařizovací předměty pro prádelny 
- zařizovací předměty pro 
bezbarierové sanitární prostory 

- prefabrikace zdravotně technických 
instalací 

 

 

 

3. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- objasní význam měření spotřeby vody 
- specifikuje pravidla pro umisťování 
měřidel 
- popíše jednotlivé části vodoměrné 
soustavy, důvody jejich použití 

- vyjmenuje druhy vodoměrů a vysvětlí 
jejich funkci 

- charakterizuje důvody měření spotřeby 
teplé vody 

1) Měření spotřeby vody 
- význam měření 
- umístění a montáž měřidel 
- skladba vodoměrné soustavy 
- druhy vodoměrů (rychlostní, 
objemové) 

- druhy vodoměrů (sdružené, 
speciální) 

10 

Žák: 
- popíše základní části rozvodu 
- vymezí požadavky na provádění 
jednotlivých částí rozvodů 

- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

  - popíše montáž potrubí dle projektové  
    dokumentace, izolaci a upevnění potrubí  
    dle platných norem 
- vysvětlí použití a konstrukci 
jednotlivých armatur 

- popíše způsob ochrany rozvodů proti 
teplu a hluku a proti vnikání nečisté 
vody 

- popíše postup zkoušky vnitřního 
vodovodu 

- charakterizuje údržbu a opravy 
vnitřního vodovodu 

- vyjmenuje druhy čerpadel pro dopravu 
vody a vysvětlí princip jejich činnosti 

- charakterizuje význam, použití a činnost 
domovních vodáren a tlakové stanice a 
možnosti napojení na vnitřní rozvod 

- popíše čerpání vody z hlubokých studní 

2) Vnitřní vodovod 
- druhy rozvodů 
- vedení potrubí 
- zásobování vodou ve výškových 
budovách 

- materiály trub, tvarovek 
- druhy armatur 
- ochrana proti teplu a hluku 
- ochrana proti vnikání nečisté vody 
- zkouška vnitřního vodovodu 
- provoz, údržba, opravy vnitřního 
vodovodu 

- druhy čerpadel 
- domovní vodárny a tlakové stanice 
- možnosti napojení na vnitřní 
vodovod 

- čerpání z hlubokých studní 

21 
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Žák: 
- vysvětlí význam požárního rozvodu 
vody a jejich systémy 

- vymezí základní části rozvodů a popíše 
možné způsoby uspořádání 

- vyjmenuje materiály vhodné pro rozvod 
- popíše princip a funkci suchovodu a 
doplňkových hasebních systémů 

- stanoví správné pracovní postupy 

3) Požární vodovod 
- význam, systémy, základní části 
požárních vodovodů 

- materiály požárních vodovodů 
- suchovod a doplňkové hasební 
systémy 

8 

Žák: 
- popíše systémy ohřevu vody a možnosti 
použití 

- charakterizuje jednotlivé druhy 
ohřívačů vody 

- popíše postup montáže a demontáže 
ohřívačů a provede výpočet zásobníků 
teplé vody 

- popíše ústřední ohřev teplé vody 
- vymezí základní části rozvodu a popíše 
možné způsoby uspořádání 

- vyjmenuje materiály vhodné pro rozvod 
a druhy armatur používané pro rozvod 

- charakterizuje důvody měření spotřeby 
teplé vody 

- uvědomuje si smysl ochrany rozvodu 
teplé vody 

- popíše údržbu rozvodu teplé vody v 
zimním období 

- vyjmenuje zařízení na chlazení vody 
včetně umístění chladičů 

4) Příprava teplé vody 
- spotřeba, teplota a vlastnosti teplé 
vody 

- systémy ohřevu vody 
- druhy ohřívačů vody 
- montáž a demontáž ohřívačů 
- výpočet zásobníku teplé vody 
- ústřední ohřev teplé vody 
(výměníkové stanice) 

- rozvody teplé vody, cirkulace 
- materiály trub a armatur pro rozvod 
teplé vody 

- měření spotřeby teplé vody 
- ochrana rozvodu před nebezpečnými 
bakteriemi 

- provoz a údržba rozvodů teplé vody 
(zamrzání a rozmrazování) 

- zařízení na chlazení vody, umístění 
chladičů 

27 
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6.14.Stavební konstrukce - učební osnova 
 
 

Tento  vyučovací předmět  je  koncipován  jako povinný předmět  specializace s  průpravnou  funkcí  směrem  k 
odborné složce vzdělávání. 

 
Obecný cíl předmětu:  
Cílem předmětu je poskytnout žákům stručný přehled o objektech pozemních staveb nejen jako celku, ale i o 
jednotlivých konstrukcích a částech. Dále pak o technickém zařízení budov a dokončovacích pracích. 

 
Charakteristika u čiva: 
Náplň předmětu je sestavena jednotlivými tématickými celky uspořádanými dle postupu stavby. 
Informují žáky o základové půdě, základech, svislých a vodorovných konstrukcích dále o pracích 
dokončovacích tj. PSV a TZB. 
Získají vědomosti o vazbách mezi konstrukcemi hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby, 
montážemi a konstrukcemi inženýrských staveb. 

 
Metody a formy výuky:  
Učivo má převážně informativní charakter, při jeho výuce bude používáno názorných a praktických pomůcek,  
audiovizuálních pořadů, které budou doplněny návštěvou staveb. Výklad je doplňován praktickými ukázkami v 
odborné učebně a laboratoři. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: 
Předmět rozvíjí u žáků dovednost komunikativní, řešit problémy a problémové situace a dovednost využívat 
informační a komunikační technologie. Vede žáky k přesné, pečlivé a svědomité práci. 
V předmětu je realizováno průřezové téma Občan v demokratické společnosti tím, že žáci jsou vedeny k 
samostatné ale i kolektivní práci. 
Téma Člověk a svět práce se prolíná výukou celého předmětu, žák pracuje s informacemi, vyhledává, 
vyhodnocuje a využívá informace. 

 
Rozpis učiva a výsledků vzdělávaní: 

 
1. ročník, 33 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- rozlišuje druhy staveb dle oborů 
- zařazuje stavební prvky a práce do hrubé 
stavby nebo do dokončovacích prací 

1) Obory staveb, části staveb 
- staveniště, stavba, stavební objekt a 
stavební prvek 

- hlavní konstrukční části budov 

2 

Žák: 
- jednotlivé konstrukční systémy a zná 
jejich rozdíly 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

2) Konstrukční systémy 
- stěnové a skeletové systémy 
- kombinované systémy 

1 

Žák: 
- popíše rozvod elektrické energie na 
staveništi 

- zná základní pravidla a předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s 
elektrickými zařízeními 

3) Elektrická zařízení 
- rozvod na staveništi 
- bezpečnostní předpisy pro elektrická 
zařízení 

1 
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Žák: 
- zná základní stavební stroje a zařízení 
pro zemní práce 

- zná základní stroje pro dopravu a 
manipulaci s materiálem 

4) Stroje pro zemní práce a 
dopravu 

- dopravní, nakládací a zdvíhací 
prostředky 

1 

Žák: 
- rozumí pojmu základová spára a 
základová půda 

5) Základová spára a základová 
půda 

- základová spára 
- základová půda 

1 

Žák: 
- vysvětlí způsoby zajišťování stěn 

výkopů svahováním a roubením 
- orientuje se v projektové dokumentaci 

6) Zemní práce 
- druhy zemních prací 
- zajišťování stěn výkopů proti 
sesunutí 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 
zemních pracích 

1 

Žák: 
- zná funkci, druhy a možnosti užití 
plošných základů (pás, patka, rošt, 
deska) 

- rozlišuje druhy hlubinných základů 
- orientuje se v projektové dokumentaci 

7) Plošné a hlubinné základy budov 
- funkce a účel základů budov 

1 

Žák: 
- popíše způsoby omezování vlhkosti ve 
stavebních konstrukcích 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

8) Hydroizolace 
- způsoby ochrany staveb proti 
vlhkosti 

1 

Žák: 
- vysvětlí různé způsoby opatření pro 
jednotlivé kategorie radonového rizika 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

9) Izolace proti radonu 
- způsoby ochrany proti radonu dle
radonových rizik 

1 

Žák: 
- zná vlastnosti cihelných zdících 
materiálů a jejich vliv na požadované 
fyzikální a mechanické vlastnosti 
zděných konstrukcí 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

10) Nosné zdivo z cihelných 
materiálů 

- druhy cihelného zdiva 

2 

Žák: 
- zná vlastnosti nepálených zdících 
materiálů a jejich vliv na požadované 
fyzikální a mechanické vlastnosti 
zděných konstrukcí 

- vysvětlí výhody a nevýhody 
tvárnicového, kamenného a smíšeného 
zdiva 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

11) Nosné zdivo z nepálených 
materiálů 

- druhy nepálených zdících materiálů 

2 
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Žák: 
- vysvětlí funkci příček a požadavky na 
příčky 

- vysvětlí pojem výplňové zdivo a zná 
jeho použití 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

12) Nenosné zdivo 
- druhy příček a požadavky na příčky 

2 

Žák: 
- zná druhy ventilačních průduchů 
- rozlišuje jednovrstvé a vícevrstvé 
komíny, popíše jejich užití, rozdíly, 
výhody a nevýhody 

- vysvětlí pojem minimální výšky 
komínů nad šikmou a plochou střechou 
a způsob jejich určování 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

13) Komíny a ventilační průduchy 
- ventilační průduchy 
- funkce, druhy a názvosloví komínů 

2 

Žák: 
- vyjmenuje základní druhy výplní 
okenních a dveřních otvorů dle různých 
materiálů a způsobů otevírání 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

14) Otvory a výplně otvorů 
- výplně otvorů 

1 

Žák: 
- popíše konstrukční řešení a materiály 
nadpraží otvorů 

- vysvětlí účel ztužujících pásů (věnců) 
- orientuje se v projektové dokumentaci 

15) Nadpraží, ztužuj ící pásy (věnce) 
- funkce nadpraží (překladů) 
- poloha ztužujících pásů 

1 

Žák: 
- popíše různé druhy stropních konstrukcí 
dle způsobu jejich konstrukčního řešení 
a způsobu provádění 

- popíše základní druhy kleneb, jejich 
částí a klenbových oblouků 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

16) Stropy 
- účel a rozdělení stropů 
- požadavky na stropy 

3 

Žák: 
- vyjmenuje druhy převislých konstrukcí 
- orientuje se v projektové dokumentaci 

17) Převislé konstrukce 
- balkony, lodžie 
- markýzy, římsy 
- arkýře, ustupující podlaží 

2 

Žák: 
- vyjmenuje základní druhy a materiály 

podlah a jejich vrstev pro různé účely 
- vysvětlí účel váhorysu pro zhotovování 
podlahy 

- vysvětlí pravidla pro provádění mazanin 
a potěrů 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

18) Podlahy 
- požadavky na podlahy 
- druhy podlah 

1 
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Žák: 
- ovládá názvosloví částí schodiště 
- zná různé druhy konstrukčního řešení 
vnitřních a venkovních schodišť 

- zná pravidla pro výpočet tvaru a 
rozměru schodiště a schodišťových 
stupňů 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

19) Schodiště 
- účel, části a tvary schodišť 
- konstrukce schodišť 
- pravidla pro výpočet tvaru a rozměru 
schodiště a schodišťových stupňů 

2 

Žák: 
- zná požadavky na šikmé střechy 
- vyjmenuje a popíše druhy střešních 
krytin pro sklonité střechy 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

20) Sklonité střechy 
- funkce, druhy a tvary sklonitých 
střech a jejich části 

- nosné konstrukce střech 

1 

Žák: 
- vysvětlí skladbu jednoplášťové a 
dvouplášťové střechy 

- vyjmenuje a popíše druhy střešních 
krytin pro ploché střechy 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

21) Ploché střechy 
- skladby plochých střech 

1 

Žák: 
- vyjmenuje zednické konstrukce na 
střechách 

- vyjmenuje a popíše klempířské 
konstrukce na střechách 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

22) Zednické a klempířské 
konstrukce na střechách 

- zednické konstrukce na střechách 
- klempířské konstrukce na střechách 

1 

Žák: 
- vyjmenuje druhy jednopodlažních 
lešení podle jejich konstrukce a 
provedení 

- vyjmenuje bezpečnostní zásady pro 
provoz lešení a parametry lešení, zná 
podchodnou výšku pater lešení, šířku a 
rovinnost pracovních podlah, požadavky 
na zábradlí, zarážky, žebříky, na 
kontrolu lešení, 

- orientuje se v projektové dokumentaci 

23) Lešení 
- ocelová trubková lešení 
- systémová (stavebnicová) lešení 
- bezpečnostní zásady pro provoz 
lešení a pro práci na lešení 

2 



- 100 - 

 

 

6.15.Vytápění – učební osnova 
Obecný cíl předmětu:  
Přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové a mravní výchovy, vest k 
důslednosti a přesnosti. Vychovávat přemýšlivého člověka.Posilovat důvěru žáka ve vlastní schopnosti. 

 
Charakteristika u čiva: 
Obsah předmětu Vytápění stanoví základní poznatky nutné pro orientaci v problematice otopných soustav. 
Vyučování předmětu směřuje k tomu, aby žák aplikoval poznatky v praktickém životě, uměl volit vhodné 
materiály a výrobky s ohledem na jejich vlastnosti a užitné hodnoty, znal technologické předpisy, orientoval 
se v problematice norem a předpisů. 

 
Metody a formy výuky:  
Při výkladu a objasňování učiva používá učitel normy, názorné pomůcky, katalogy, prospekty a podle 
možnosti i prostředky ICK. Aplikace učiva na úlohy vztahující se k odborné praxi. Výuka probíhá podle 
možností klasickou metodou, pomocí diskusí o dané problematice a za využití technických firemních 
podkladů. Jsou začleňovány aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a praktickým aplikacím, k 
prohlubování a uplatňování získaných vědomostí.Výklad je doplňován praktickými ukázkami  
o délce 10 – 20 minut v odborné učebně a laboratoři. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: Z 
hlediska klíčových kompetencí je kladen důraz zejména na aplikaci získaných poznatků při řešení 
praktických úkolů tzn. aby žák uměl efektivně a účelně pracovat se získanými informacemi, aplikovat 
získané poznatky při řešení úkolů v praxi, spolupracovat na daném úkolu s ostatními žáky, uměl efektivně 
využívat informační a komunikační technologie při řešení úkolů. 

 
Rozpis učiva a výsledků vzdělávaní: 

 
1. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- charakterizuje jednotlivé fyzikální 
veličiny 

- objasní způsoby šíření tepla 
- provádí zjednodušené výpočty tepelných 
ztrát místnosti 

- používá správné názvosloví 

1) Základní pojmy a fyzikální 
zákony 

- teplo, teplota, tlak, hustota 
- paliva a jejich vlastnosti 
- způsoby šíření tepla 
- základní jednotky a jejich převody 
- základy výpočtu tepelných ztrát 

12 

 
Žák: 
- objasní způsoby šíření tepla 
- charakterizuje jednotlivé teplonosné látky 
a jejich vlastnosti 

- vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých 
druhů otopných soustav a provede jejich 
srovnání 

- používá správné názvosloví 
- má přehled o jednotlivých otopných 
soustavách 

- uvede význam a použití těchto soustav 

2) Rozdělení otopných soustav 
- podle teplonosné látky, tlaku, 
teploty, otopné plochy, počtu 
trubek 

- podle umístění rozvodu, oběhu 
- podle způsobu oběhu teplonosné 
látky 

- horkovodní otopné soustavy 
- parní otopné soustavy 
- teplovzdušné otopné soustavy 

8 
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Žák: 
- popíše možnosti použití otopných soustav 
v praxi 

- používá správné názvosloví 
- popíše princip soustav s přirozeným a 
nuceným oběhem vody 

- má přehled o jednotlivých otopných 
soustavách 

- uvede význam a použití těchto soustav 
- využívá správné pracovní postupy 

3) Konstrukční uspořádání OS 
- teplovodní otopné soustavy s 
přirozeným oběhem vody 

- dvojtrubkové otopné soustavy 
- etážové vytápění 
- s nuceným oběhem vody 
- jednotrubkové os 
- bytové vytápění 

10 

Žák: 
- vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých 
druhů otopných soustav a provede jejich 
srovnání 

- popíše možnosti použití otopných soustav 
v praxi 

- používá správné názvosloví 
- má přehled o jednotlivých otopných 
soustavách 

- uvede význam a použití těchto soustav 
- montuje topidla místního vytápění 

4) Další vymezení pojmů 
- místní vytápění 
- ústřední vytápění 
- dálkové vytápění 
- centralizované zásobování teplem 

8 

Žák: 
- objasní způsoby šíření tepla 
- charakterizuje jednotlivé teplonosné látky 
a jejich vlastnosti 

- používá správné názvosloví 
- montuje topidla místního vytápění 
- využívá správné pracovní postupy 
- popíše druhy elektrického vytápění 

5) Místní vytápění 
- druhy, vývoj, perspektiva 
- elektrické vytápění, montáž a 
opravy 

8 

Žák: 
- vyjmenuje základní části teplovodního 
vytápění 

- uvede druhy výměníků tepla a jejich 
použití 

- popíše jednotlivé druhy armatur 
- objasní význam zabezpečení otopných 
soustav 

- vyjmenuje druhy otopných těles a 
zhodnotí jejich výhody a nevýhody 

- vyjmenuje materiály používané na 
rozvody 

- montuje potrubí podle projektové 
dokumentace 

6) Teplovodní vytápění 
- základní části vytápění 
- zdroje tepla, potrubí, spotřebiště, 
zabezpečení 

- kotle 
- kombinované zdroje tepla 
- výměníky 
- potrubí 
- otopná tělesa 
- příslušenství otopných těles 
- armatury otopných těles 
- zabezpečení zařízení otopných 

soustav 
- oběhová čerpadla v otopných 

soustavách 
- směšovače 
- odvzdušňovací systémy 
- trubní armatury 

20 
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2. ročník, 33 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- vysvětlí význam větrání 
- popíše základní části komína 
- provádí montáž kotlů 
- využívá správné postupy při montáži 
otopných těles 

- provádí izolaci, volí tloušťku a druh 
izolace 

- připojí oběhové čerpadlo na rozvod 
- zná pravidla pro uvedení OS do provozu a 
aplikuje je v praxi 

- charakterizuje údržbu teplovodních 
soustav 

- poskytne první pomoc při úrazu na 
pracovišti 

1) Teplovodní vytápění 
- větrání a klimatizace 
- komíny 
- etážové vytápění 
- otopné soustavy 
- montáž kotlů 
- montáž otopných těles 
- vedení a upevnění kovů 
- dilatace potrubí 
- izolace potrubí 
- montáž zabezpečovacího zařízení 
- uvedení otopné soustavy do 

provozu 
- regulace 
- provoz a údržba teplovodních 
soustav 

20 

Žák: 
- popíše jednotlivé druhy armatur 
- objasní význam zabezpečení otopných 
soustav 

- vyjmenuje materiály používané na 
rozvody 

- montuje potrubí podle projektové 
dokumentace 

- provádí izolaci, volí tloušťku a druh 
izolace 

- připojí oběhové čerpadlo na rozvod 
- zná pravidla pro uvedení OS do provozu a 
aplikuje je v praxi 

- charakterizuje údržbu teplovodních 
soustav 

- vysvětlí použití velkoplošných sálavých 
ploch 

- popíše druhy nízkoteplotních otopných 
soustav 

2) Další vymezení pojmů 
- podlahové vytápění 
- stěnové a stropní vytápění 

13 
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3. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 

Žák: 
- popíše jednotlivé druhy parních otopných 
soustav 

- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

- vymezí způsoby regulace 
- provádí izolaci, volí tloušťku a druhy 
izolace 

- objasní způsoby vytápění průmyslových 
staveb 

- objasní možnosti regulace sítí 
- popíše jednotlivé druhy regulačních 
armatur 

- připravuje rozvody pro osazení měřících 
a regulačních prvků 

1) Parní otopné soustavy 
- charakteristika, výhody, nevýhody 
- vysokotlaké s konvečními tělesy 
- vysokotlaké se zavěšenými panely 
- nízkotlaké – vlastnosti, části 
- druhy soustav 
- zabezpečovací zařízení 
- regulace, izolace potrubí 
- podtlakové a kombinované 
vytápění 

- zařízení kotelen, rozdělení 
- přečerpávání kondenzátu 
- uvádění do provozu, bezpečnostní 
předpisy 

20 

Žák: 
- objasní způsoby vytápění průmyslových 
staveb 

- montuje části sálavých soustav 
- popíše napojení zářiče na rozvod 
- kontroluje obvod spalin 

2) Vytápění průmyslových staveb 
- tmavé zářiče, funkce 
- montáž, odtah spalin 
- světlé zářiče, funkce 
- montáž, odtah spalin 
- přímotopné sálavé soustavy 
elektrické 

6 

Žák: 
- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

- dodržuje pracovní postupy 
- charakterizuje význam a použití soustav 
CZT 

- vyjmenuje objekty na tepelných sítích 
- objasní možnosti regulace sítí 

3) Centralizované zásobení teplem 
- definice, přednosti 
- spotřeba tepla, hospodárnost 
provozu 

- používaná paliva, ekologický 
přínos 

2 
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Žák: 
- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

- vymezí způsoby regulace 
- provádí izolaci, volí tloušťku a druhy 
izolace 

- dodržuje pracovní postupy 
- popíše systémy dálkového vytápění 
- popíše způsoby vedení a uložení potrubí 
dálkového 

- vyjmenuje objekty na tepelných sítích 
- objasní možnosti regulace sítí 
- popíše jednotlivé druhy regulačních 
armatur 

- připravuje rozvody pro osazení měřících 
a regulačních prvků 

4) Dálkové vytápění 
- princip 
- druhy tepelných zdrojů 
- úpravny parametrů – tlakově 
závislé 

- úpravny parametrů – tlakově 
nezávislé 

- teplonosné látky 
- soustavy dálkového vytápění 
- vedení a uložení potrubí 
- objekty na tepelných sítích 
- připojení budov na dálkové 

vytápění – tlakově závislé 
- připojení budov na dálkové 

vytápění – tlakově nezávislé 
- regulace sítí 
- regulační armatury 
- měřící přístroje 
- blokové úpravny parametrů pro 
příprav. 

- akumulační nádrže, vyrovnávací a 
doplňovací zařízení 

- rozvaděče tepla, stabilizátory, filtry 
- odlučovače nečistost, odplyňovače, 

vývoj dálkového vytápění 

18 

Žák: 
- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

- dodržuje pracovní postupy 
- popíše jednotlivé druhy regulačních 
armatur 

- připravuje rozvody pro osazení měřících 
a regulačních prvků 

- připojí klimatizační jednotku na rozvod 
- uvede další části klimatizačních zařízení 

5) Vzduchotechnika 
Větrání a vytápění horkým 
vzduchem: 
- princip 
- stanovení objektového průtoku 
- stanovení průměru potrubí 
- soustavy větrání a význam větrání 
- kombinace větrání s vytápěním 
Klimatizace: 
- účel 
- druhy 
- části, odvlhčování, čističe vzduchu, 
regulace, sušení 

10 
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Žák: 
- vyjmenuje materiály používané pro 
rozvody 

- vymezí způsoby regulace 
- provádí izolaci, volí tloušťku a druhy 
izolace 

- dodržuje pracovní postupy 
- popíše jednotlivé druhy regulačních 
armatur 

- připravuje rozvody pro osazení měřících 
a regulačních prvků 

- vysvětlí důvody využívání alternativních 
zdrojů energie 

- připojí solární panel na rozvod s 
akumulační nádobou 

- připojí tepelné čerpadlo na rozvod 

6) Obnovitelné a netradiční zdroje 
energie 
- přednosti 
- spalování hořlavých odpadů 
- solární ohřev vody 
- využití vodní a větrné energie 
- tepelná čerpadla 
- využití bioplynu 
- kogenerační jednotky 

10 
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6.16.Plynárenství – učební osnova 
Obecný cíl předmětu:  
Cílem předmětu je přispívat k formování všestranného člověka, k rozvoji rozumové a mravní výchovy, 
vést k důslednosti a přesnosti. Vychovávat přemýšlivého člověka. Posilovat důvěru žáka ve vlastní 
schopnosti, vytrvalost a kritičnost. 

 
Charakteristika u čiva: 
Obsah předmětu Plynárenství stanoví základní požadavky nutné pro správné provádění instalací 
plynovodu. Rozvíjí poznatky získané v prvním ročníku. Vyučování směřuje k tomu, aby žák uměl volit 
vhodné materiály s ohledem na jejich vlastnosti a užitné hodnoty, orientoval se v problematice vnitřních a 
veřejných plynovodů, orientoval se v problematice zpracování jednotlivých materiálů, získané 
poznatky uměl správně aplikovat v praxi, znal problematiku bezpečnostních předpisů v plynárenství. 

 
Metody a formy výuky:  
Učitel používá při výkladu normy, názorné pomůcky, katalogy, prospekty a dle možností i prostředky 
ICT. Výuka probíhá podle obtížnosti témat klasickou metodou, pomocí diskusí o dané problematice a za 
využití technických firemních podkladů. Žáci si vyhledávají informace pomocí ICK. Jsou začleňovány 
aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a praktickým aplikacím, k prohlubování a uplatňování 
získaných vědomostí.Výklad je doplňován praktickými ukázkami o délce 10 – 20 minut v odborné učebně a 
laboratoři. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: Z 
hlediska klíčových kompetencí je důraz zejména na aplikaci získaných poznatků při řešení praktických úkolů 
tzn. aby žák uměl efektivně a účelně pracovat se získanými informacemi, aplikovat získané poznatky při 
řešení úkolů a v praxi, spolupracovat na daném úkolu s ostatními žáky, efektivně využívat informační a 
komunikační technologie při řešení úkolů. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávaní: 
 

2. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- seznámí se s počátky plynárenství ve světě 
a v ČR 

- seznámí se se spotřebiči 
- seznámí se s výrobnami, plynojemy, 
zásobníky 

- seznámí s výrobou LPG 

1) Historie plynárenství 
- historie světového plynárenství 
- historie a vývoj českého plynárenství 
- éra svítiplynu, zemního plynu, LPG 

3 

Žák: 
- si zopakuje chemické zákony plynů 

2) Látky v plynném skupenství 
- mechanika plynů 
- termika 

3 

Žák: 
- rozlišuje topné plyny podle chemického 
složení,výhřevnosti,použití a uskladnění 

- vysvětlí vlastnosti zemního plynu a 
propan-butanu 

- objasní pojmy: výbušnost, objemová 
roztažnost, hutnota s ohledem na 

nebezpečnost topných plynů 
- vysvětlí možnosti vzniku CO 

3) Druhy plynů a jej ich vlastnosti 
- druhy topných plynů 
- vlastnosti zemního plynu a propan- 
butanu 

- nebezpečné vlastnosti topných plynů 
- spalování plynů 

7 

Žák: 
- vysvětlí způsoby těžby zemního plynu a 
výrobu propan-butanu 

- rozlišuje základní druhy plynovodů 
zemního plynu 

- objasní rozdíly mezi rozvodem zemního 
plynu a propan-butanu 

4) Doprava a rozvod plynu 
- těžba zemního plynu 
- výroba propan-butanu 
- rozvody zemního plynu 
- rozvody propan-butanu 

10 

Žák: 
- rozeznává regulační stanice zemního 
plynu podle průtoku, vstupního tlaku, 
počtu řad a počtu stupňů 

- nakreslí jednoduché schéma regulátoru 
zemního plynu 

- vysvětlí použití a umístění regulátoru 
propan-butanového zásobníku 

5) Regulace tlaku plynu 
- regulační stanice zemního plynu 
- regulátory zemního plynu 
- regulace LPG 

8 

Žák: 
- pozná a naučí se rozeznávat jednotlivé 
druhy tlakoměrů 

6) Měření tlaku plynu 
- druhy měřidel tlaku plynu 

2 

Žák: 
- nakreslí základní schémata plynoměrů 
- rozezná plynoměry podle připojení, 
průtoku, použití a umístění 

- vysvětlí postup montáže domovního 
plynoměru, jeho údržbu a kontrolu 

7) Měření spotřeby plynu 
- plynoměry, druhy, typy 
- montáž, kontrola a údržba plynoměrů 
- připojování a umisťování 

15 
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Žák: 
- umí rozdělení hořáků spotřebičů 
- zná jednotlivé spotřebiče podle použití 
v různých budovách a jejich využití 

- umí rozeznávat kotelny a jejich zařízení 
- zná co je to kogenerační jednotka 
- zná jednotlivé druhy zapalování spotřebičů 
- popíše zabezpečovací zařízení spotřebičů 
- zná regulaci tlaku u spotřebičů 
- ví, kde může a kde nesmí umístit 
spotřebiče plynu 

- zná jak připojit jednotlivé spotřebiče plynu 
- naučí se seřizovat a obsluhovat plynové 
spotřebiče 

- umí údržbu plynových spotřebičů 

8) Spotřebiče – hořáky 
- povinné schvalování plynových 
spotřebičů, rozdělení hořáků 

- plynové spotřebiče v domácnostech a 
provozovnách, rozdělení, druhy 

- kotelny umístění, jejich plynové 
zařízení, kogenerační spotřebiče 

- zapalovací zařízení spotřebičů 
- zabezpečovací zařízení spotřebičů 
- regulační zařízení spotřebičů 
- připojování a umisťování spotřebičů 
- provoz, seřizování, obsluha a údržba 
plynových spotřebičů 

18 
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3. ročník, 33 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- zná rozdělení spotřebičů dle odtahu spalin 
- umí připojit spotřebiče kouřovodem ke 
komínu a zní zásady tohoto připojení 

- umí vyjmenovat jednotlivé části komínů a 
kouřovodů 

- ví, jak má vypadat vyústění komínu nad 
střechou a ve stěně 

- zná funkci spalinových klapek 
- umí zásady umístění spotřebičů v malých 
a uzavřených prostorách 

- ví, jak se vložkuje a upravuje komín pro 
plynové spotřebiče 

- umí zkontrolovat funkce komínu a 
kouřovodu 

1) Odvod spalin 
- rozdělení spotřebičů podle odvodu 
spalin 

- zařízení odvodu spalin 
- zásady připojení plynových spotřebičů 

ke komínu, kouřovody 
- komíny, druhy, názvosloví, provedení 
- vyústění spotřebičů – stěna, střecha 
- spalinové klapky 
- umístění spotřebičů v malých 
uzavřených prostorách 

- úpravy a vložkování komínů 
- kontrola funkce a odvodu spalin, 

komínů a kouřovodů 

10 

Žák: 
- ví, co způsobí změna plynu a co se musí 
provést se spotřebiči 

- zná, co se musí udělat při změně tlaku u 
spotřebičů 

2) Změna druhu nebo tlaku plynu 
- změna plynu, převod plynovodní sítě 
- změna tlaku plynu, přestavba a 
výměna spotřebičů 

4 

Žák: 
- zná co musí budoucí odběratel majitelům 
plynovodů předložit a doložit, aby se 
mohl připojit na jejich plynovody 

3) Postup při zřizování odběrných 
plynových zařízení 

- příslušná dokumentace potřebná pro 
vyjádření účastníků 

2 

Žák: 
- ví, jak a čím se vyhledává únik plynu 
- zná jaké ochranné prostředky musí mít při 
likvidaci úniku plynu 

- ví, jak si má počínat v zamořeném 
prostoru při plynových haváriích 

- umí dát první pomoc při otravě a popálení 
- ví, jaké hasící přístroje může použít při 
požáru plynu 

4) Bezpečnost při práci  a ochranné
Pomůcky 

- vyhledávání úniků  plynu 
- ochranné pomůcky při haváriích plynu 
- práce v zamořeném prostoru a v 
Šachtách 

- likvidace poruch a požáru plynu 
- první pomoc při otravách a 
popáleninách 

6 

Žák: 
- zná, co musí mít za vzdělání, praxi, 
učební obor pracovník, který chce 
montovat, obsluhovat a provádět revize na 
plynových tlakových odběrných zařízení 

5) Kvalifikace pracovníků pro 
montáž, obsluhu, údržbu a revize
plynových zařízení 

- kvalifikace montážních pracovníků a 
údržbářů 

- kvalifikace obsluhy plynových 
spotřebičů a zařízení 

- kvalifikace revizních techniků 
plynových zařízení 

6 

Žák: 
- pozná a osvojí si nejnovější předpisy 
platné v současné době 

- získá přehled o novinkách v současném 
plynárenství 

6) Přehled platných předpisů  
v plynárenství a nové poznatky 
v plynárenském oboru 
- platné normy a předpisy v plynárenství 
- novinky v plynárenství 

5 
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6.17.Odborná cvičení – učební osnova 
Obecný cíl předmětu:  
Přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové a mravní výchovy, vést 
k důslednosti a přesnosti. Vychovávat přemýšlivého člověka. Posilovat důvěru ve vlastní schopnosti, 
vytrvalost a kritičnost. 

 
Charakteristika u čiva: 
Předmět prohlubuje poznatky získané v odborných předmětech Vytápění, Plynárenství a Instalace vody a 
kanalizace. Vyučování směřuje k tomu, aby žák uměl aplikovat poznatky v odborné praxi a v praktickém 
životě, uměl zacházet s přístroji, znal principy měření, orientoval se v problematice norem, výpočtů v 
technické praxi a pracoval s katalogy výrobků. 

 
Metody a formy výuky:  
Při výkladu a objasňování učiva používá učitel normy, názorné pomůcky, vzorky materiálů, firemní 
literaturu, učebnice a podle možnosti prostředky ICK. Učivo je aplikováno na úlohy vztahující se 
k odborné praxi. Žáci zpracovávají úlohy, jednotlivě nebo skupinovou prací.  Jsou začleňovány aktivizující 
metody, vedoucí žáky k ověřování a praktickým aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných 
vědomostí.Výklad je doplňován praktickými ukázkami, odbornými exkurzemi, praktickým cvičením a 
odborným školením. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klí čových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů: Z 
hlediska klíčových kompetencí je kladen důraz zejména na aplikaci získaných poznatků při řešení 
praktických úkolů. Cílem je , aby žák uměl efektivně a účelně pracovat se získanými informacemi, aplikovat 
získané poznatky při řešení úkolů v praxi, spolupracovat na daném úkolu s ostatními žáky a při řešení úkolů 
efektivně využívat informační a komunikační technologie a odbornou literaturu. 

 
2. ročník, 33 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Hodiny 
Žák: 
- získává vědomosti o způsobech výroby 
elektrické energie 

- zobrazuje jednoduché schéma rozvodné 
soustavy 

- vyjmenuje jednotlivé druhy napětí, 
číselné hodnoty napětí 

1) Elektrická energie, výroba a 
rozvod 

- způsoby výroby 
- schéma rozvodné soustavy 
- druhy napětí,bezpečné napětí 
- druhy proudu, bezpečný proud 

4 

Žák: 
- popíše použití jednotlivých druhů 
vodičů 

- zná písmenné a barevné označování 
jednotlivých druhů vodičů 

2) Vodiče 
- druhy vodičů 
- použití vodičů 
- označování vodičů 

3 

Žák: 
- navrhne způsob ochranného 

pospojování elektrického zařízení 
- popíše montáž ochranného vodiče 
- vyjmenuje druhy zemnících soustav 

3) Ochranné pospojování 
- způsoby pospojování 
- montáž ochranného vodiče 
- druhy zemnících soustav 

2 
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Žák: 
- vyjmenuje jednotlivé způsoby ochrany 
elektrického zařízení, 

- zná písmenné, číselné a grafické 
označení ochrany 

4) Ochrana elektrického zařízení 
- proti vniknutí cizích těles 
- proti vodě 
- číselné a grafické označení stupně 
krytí 

3 

Žák: 
- zná označování ovládacích tlačítek 
- zná způsoby světelné signalizace 

5) Bezpečné zaj ištění vypnutého stavu 
- označování ovládacích tlačítek 
- světelná signalizace 

2 

Žák: 
- teoreticky zná postup pomoci při 
zasažení osoby elektrickým proudem 

- zná položení osoby do stabilizované 
polohy a provádění nepřímé masáže 
srdce 

6) První pomoc při úrazech 
elektrickým proudem 

- vyproštění postiženého, zjištění 
zdravotního stavu 

- stabilizovaná poloha a nepřímá masáž 
srdce 

2 

Žák: 
- popíše obecné zásady při měření 
- popíše principy měření 
- popíše způsoby měření 

7) Druhy měření a obecné zásady při 
měření 

- obecné zásady při měření 
- principy měření 
- způsoby měření 

3 

Žák: 
- vysvětlí princip jednotlivých měřičů 
tepla 

8) Měření teploty 
- dilatační teploměry 
- speciální teploměry 

4 

Žák: 
- vysvětlí princip jednotlivých měřičů 
tlaku 

9) Měření tlaku 
- deformační tlakoměry 
- elektronické tlakoměry 

4 

Žák: 
- vysvětlí princip jednotlivých měřičů 
průtoku vody 

- vysvětlí princip jednotlivých měřičů 
průtoku plynu 

- vysvětlí princip jednotlivých měřičů 
průtoku vzduchu 

10) Měření průtoku 
- vodoměry rychlostní,objemové, 
speciální 

- plynoměry rychlostní , objemové, 
speciální 

- praporkové průtokoměry 

4 

Žák: 
- vysvětlí princip měřičů tepla 

11) Měření spotřeby tepla 
- ve vodovodních a parních soustavách 
- poměrové měření 

2 
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3. ročník, 66 hodin 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky  

Žák: 
- umí použít katalogy a PC 

1) Katalogy, použití PC pro výběr  
prvků 

4 

Žák: 
- vysvětlí princip výpočtu tepelných ztrát 
- vysvětlí princip návrhu ústředního  
  vytápění, zabezpečovacího zařízení,  
  čerpadla 
- pracuje s technickou dokumentací 
- sestaví nabídku 

2) Vytápění 
- výpočet tepelných ztrát 
- návrh rozvodu ústředního vytápění 
- návrh zabezpečovacího zařízení 
rozvodu ústředního vytápění 

- návrh teplovodního čerpadla 
- sestavení technicko ekonomické 

nabídky 

16 

Žák: 
- vysvětlí princip dimenze rozvodů 
- pracuje s technickou dokumentací 
- sestaví nabídku 

3) Plyn 
- katalogové zpracování 
- dimenze rozvodů 
- sestavení technicko ekonomické 
nabídky 

13 

Žák: 
- zná základní vlastnosti plynů 

4) Druhy plynů 
- zemní plyn 
- vlastnosti plynů 

2 

Žák: 
- zná postup montáže plynovodní 
přípojky 

- zdá druhy a postupy osazování 
uzavíracích armatur 

5) Plynovodní přípojka 
- montáž přípojky z oceli 
- montáž přípojky z plastu 
- druhy a osazování uzavíracích armatur 

3 

Žák: 
- popíše regulační stanici a  její instalaci 
- zná druhy regulátorů a jejich schémata 

6) Regulace tlaku plynu 
- druhy regulačních stanic 
- instalace regulační řady 
- druhy regulátorů, schémata 

4 

Žák: 
- zná druhy plynoměrů, popíše jejich 
umístění a připojení 

7) Plynoměry 
- druhy plynoměrů 
- umístění a připojení plynoměrů 

5 

Žák: 
- stanoví dimenze plynových rozvodů 
- umí montáž rozvodů 
- ovládá zkoušky a revize domovních 
plynovodů 

8) Domovní rozvod plynu 
- dimenze plynovodních rozvodů 
- montáž rozvodů podle druhu materiálu 
a druhu plynu 

- zkoušky a revize domovních 
plynovodů 

6 

Žák: 
- zná druhy spotřebičů, jejich rozdělení, 
umístění, připojení, obsluhu, kontrolu a
zásady seřizování 

9) Připojování spotřebičů 
- druhy plynových spotřebičů, rozdělení 
- připojování a umísťování spotřebičů 
- obsluha, kontrola, údržba plynových 
spotřebičů 

- seřizování plynových spotřebičů 

7 
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Žák: 
- popíše spalovací proces, změří účinnost 
a emise 

- ovládá připojení plynových spotřebičů 
- popíše usměrňovač tahu 

10) Odvod spalin 
- spalovací proces, emise 
- účinnost spalovacího procesu, změření 
účinnosti, změření emisí 

- připojení plynových spotřebičů na 
komín,usměrňovač tahu 

6 
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6.18 Odborný výcvik- učební osnova 
 

 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 

Tento vyučovací předmět je koncipován jako povinný předmět specializace. 
 

1.1 Obecný cíl předmětu 
 
Cílem vyučovacího předmětu Odborný výcvik je připravovat žáky na osvojení si odborných dovedností a 
pracovních návyků potřebných k provádění instalatérských prací, využívat a prohlubovat vědomosti 
získané v teoretickém vyučování a následně je ověřovat v pracovních postupech. 

 
1.2 Charakteristika u čiva 

 
Učivo předmětu Odborný výcvik je zařazeno do učebních plánů všech ročníků. Členění učiva do 
tematických celků utváří postupný sled pracovních činností instalatéra na jednotlivých konstrukcích 
stavby. Poznatky a získané dovednosti se postupně rozvíjejí od jednoduchých ke složitějším, vzájemně se 
prolínají a doplňují. Žáci se učí volit vhodné formy práce při využívání pracovních pomůcek, nářadí a 
mechanizmů. 

 
1.3 Pojetí učiva, metody a pomůcky 

 
Těžiště výuky je v provádění praktických činností zaměřených na získání základních dovedností a 
návyků, které jsou následně ověřovány formou zadání a plnění konkrétních úkolů. Ve výuce jsou průběžně 
využívány metodické ukázky prací prováděné učitelem Odborného výcviku, zaměřené zejména na 
technologické postupy prací, organizaci pracoviště, volbu pracovních pomůcek a nářadí se zdůrazněním 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). Instruktáž prací instalatéra je ze strany 
vyučujícího prováděna skupinově nebo formou individuálních ukázek. Ve výuce jsou využívány formy jak 
skupinové práce žáků, tak i samostatné plnění zadaného úkolu. Metody výuky jsou průběžně prohlubovány 
využíváním teoretických znalostí získaných výukou předmětů specializace. 

 
Výuka předmětu Odborný výcvik je organizována ve školních dílnách a odborné laboratoři a to zejména v 
prvním ročníku, dále v době nepříznivých klimatických podmínek (zimních měsících), a na reálných 
pracovištích (stavbách) zajištěných pro výuku. Žáci pracují s pomůckami, nářadím a mechanizmy, které 
zajišťuje škola. Ve školních dílnách pracují s cvičným materiálem nebo s materiálem určeným k realizaci 
konkrétních prací na stavbách. Pro hlubší poznání pracovního prostředí, organizace práce a nároků na 
pracovníky jsou v průběhu studia zařazeny návštěvy pracovišť stavebních firem nebo jiné formy 
metodických ukázek. Pojetí učiva je směrováno k postupnému zvyšování náročnosti úkolů, samostatnosti 
při jejich řešení a odpovědnosti za jejich splnění. 

 
1.4 Hodnocení výsledků žáků 

 
Na závěr tematických celků je vyučujícím zařazena některá z forem ověření výsledků vzdělávání, jejímž 
cílem je zjistit, jak žáci zvládli probrané učivo. Rozsah probraného učiva odpovídající požadavkům 
výuky a vědomosti žáků, zejména dodržování technologických postupů, samostatnost a časové plnění, si 
vyučující ověří využitím různých forem hodnocení, vhodných pro obsah předmětu i prostředí, ve kterém 
výuka probíhá. 
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2. Rozpis učiva 
15 hodin/týden v 1.ročníku = 495 hodin celkem 17 hodin/týden ve 2.ročníku = 561 hodin celkem 17 
hodin/týden ve 3.ročníku = 561 hodin celkem 

 
 
 
 

Učivo Hodiny 
I . ročník 495 
1. BOZP, zásady první pomoci a bezpečnostní předpisy 12 
2. Základy opracování kovů 132 
3. Instalační materiály a jejich spojování 318 
4. Stavební úpravy spojené s montáží potrubí 33 
II . ročník 561 
1. BOZP, zásady první pomoci a bezpečnostní předpisy 14 
2. Základní kurz svařování plamenem ZK 311W01 160 
3. Montáž domovní kanalizace 49 
4. Rozvody vodovodního potrubí 56 
5. Montáž předstěnových systémů 42 
6. Montáž zařizovacích systémů 52 
7. Sestavování a montáž otopných těles a kotlů 188 
III . ročník 561 
1. BOZP, zásady první pomoci a bezpečnostní předpisy 14 
2. Montáž výtápění 189 
3. Montáž rozvodů vody a kanalizace včetně armatur a zařizovacích předmětů 133 
4. Připojování jiných zařízení TZB 21 
5. Montáž domovních plynovodů včetně spotřebičů a zařízení pro měření a regulaci 
včetně zkoušek 

203 
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1. ročník  495 hodin 
BOZP, PO a zásady první pomoci 
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti   
  ochrany zdraví při práci a požární prevence 
- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a  
  zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

    pracovními postupy 
  - uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 
   nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 
- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 
- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele    
  v případě pracovního úrazu 
- zná platné předpisy v oblasti ochrany zdraví   
  při práci a ochranné pracovní pomůcky 
- zná požární předpisy a únikové cesty na  
  pracovišti 
- zná hasící přístroje a jejich použití 
- zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 
- zná rozmístění lékárniček na pracovišti 
- zná bezpečnostními předpisy pro používání 
  ručního nářadí 

- školní řád 
- platné právní předpisy    
  BOZP, PO 
- zákoník práce 
- traumatologický plán 
- návody k zařízení   
  s kterým budou   
  žáci pracovat 
- bezpečnostní předpisy 
  o zacházení s elektrickým    
  zařízením osobami bez   
  elektrické kvalifikace 
- důležitá telefonní čísla 

12 hodin 
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Základní opracování kovů 
- zná a umí používvat jednotky metrické soustavy 
- umí měřit ocelovým měřítkem, posuvným 
  měřítkem, metrem 
- umí číst technický výkres a applikovat rozměry výrobku  

    na material a polotovar 
-ovládá měření a orýsování  
- umí používat ocelovou rýsovací jehlu a   
  kružítko 
- zná princip řezání a použití v praxi 
- umí správně upnout řezaný materiál (trubku, plech, 

profilový material) 
- umí používat ruční rámovou pilu (výměnu pilového listu 

a jiné použití pilky) 
- zná správný postoj při řezání 
- umí používat elektrickou ruční pilu na řezání     
  trubek 
- zná druhy pilníků a jejich použití 
- zná správné držení pilníku 
- zná správný postoj při pilování 
- ovládá technologii pilování (radius, rovina, úhel) 
- provádí všechy druhy pilování 
- zná konstrukce nůžek a jejich použití 
- zná způsob přidržování stříhaného materiálu 
- zná nástroje a nářadí pro sekání, vysekávání 
  a umí je používat (umí zhotovit těsnění) 
- zná správné upínání sekaného materiálu 
- zná druhy vrtaček 
- umí vybrat vhodný vrták podle vrtaného mat 
- zná správné upínání vrtaných předmětů 
- umí zvolit správnou řeznou rychlost a posuv 
- zná nástroje pro řezání vnitřních a vnějších   
  závitů 
- umí připravit materiál pro řezání závitů 
- umí vyřezat vnitřní i vnější závit 
- zná druhy závitnic a zařízení pro řezání   
  trubkových závitů 

 
- měření a orýsování 
- ruční řezání kovů 
- pilování rovinných ploch 
- ruční stříhání 
- sekání a vysekávání 
- vrtání a zahlubování 
- řezání vnitřních a vnějších 

závitů 
- řezání trubkových závitů 
- rovnání a ohýbání 
- ohýbání trubek 
- pájení 
- broušení nástrojů 

132 hodin 
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- umí vyřezat trubkový závit 
- umí ohýbat plechy a kulatinu ve svěráku 
- zná zařízení pro ohýbání trubek za studena 
- umí ohnout trubky různých světlostípomocí ohřevu ve 

svěráku a různých přípravcích 
- umí ohnout trubku v ručních a pákových ohýbačkách 
- umí ohýbat trubky hydraulickou ohýbačkou 
- zná použití pájení na měkko 
- zná a umí používat nástroje pro pájení 
- umí pájet pozinkované plechy 
- zná druhy úhlových a stolních brusek 
- umí nabrousit různé nástroje (vrták,sekáč, aj.) 
- umí úhlovou bruskou dělit materiál 
- zná bezpečnostní předpisy používaného 
  nářadí k opracování kovů 
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Instalační materiály a jej ich spojování 
- rozpozná instalatérské nářadí a umí je   
  používat 
- umí spojovat kameninové potrubí 
- umí spojovat litinové potrubí 
- umí vytvořit hrdla na trubce PVC a slepit  
  potrubí 
- umí spojovat potrubí HT - systému 
- umí spojovat potrubí KG - systému 
- zná druhy vyráběných tvarovek litinového,     
  kameninového, PVC potrubí a HT a KG systému 
- umí spojovat pozinkované trubky pomocí fitinek 
- zná těsnící materiály na těsnění závitů a umí    
  je vhodně používat (konopí, loctite,teflonová    
  páska) 
- umí provádět přírubové spoje 
- rozpozná různé druhy mechanických spojek 

    potrubí a dokáže je vhodně používat 
- umí spojovat potrubí PPR polyfuzí 
- umí spojovat potrubí PE a PP natupo 
- umí spojovat potrubí CU pomocí 
  mechanických spojek 
- umí spojovat potrubí Cu pomocí pájení naměkko a   
  natvrdo pomocí hořáku a elektrické pájecí soupravy 
- umí spojovat různé trubní materiály pomocí 
  lisovaných spojů 
- umí rozeznat axiální a radiální lisované spoje 
- umí používat axiální lisovací soupravu 
- zná různé druhy upevňovacích materiálů a 
  umí je vhodně použít 
- zná různé druhy tepelných izolací a umí je 
  vhodně použít 
- rozpozná jednotlivé armatury a umí je 
   montovat 
- umí opravovat některé druhy armatur (ventily, pákové 

baterie) 

  
- instalatérské nářadí 
- spojování kameninového   
  potrubí 
- spojování litinového  
  potrubí 
- spojování PVC 
- spojování HT - systému 
- spojování KG - systému 
- spojování pozinkovaného 

    potrubí a závitových spojů  
  - polyfuzní svařování PPR 
- svařování natupo PP, PE 
- mechanické spojování 
  potrubí CU, žíhání 
- kapilární pájení CU

hořákem a elektrickou 
soupravou REMS 

  (naměkko, natvrdo) 
- lisované spoje (axiální, 

radiální) 
- axiální lisování – lis Revell 
- upevňování potrubí tepelná 
  izolace  
- armatury a jejich údržba a   
  oprava 
- přírubové spoje 
- mechanické spojky (PB,   
  PE, PEX, aj. ) 

318 hodin 

Stavební úpravy spojené s montáží potrubí 
- umí rozměřit a vysekat drážku v cihelném 
zdivu 
- umí rozměřit a vysekat drážku v betonové 
podlaze 
- dokáže rozměřit a prosekat průraz v cihelném 
zdivu 
- dokáže rozměřit a prosekat průraz stropu 
- umí vyměřit a vyvrtat otvory pro upevnění v 

 
- sekání drážek v cihle   
  a betonu 
- sekání průrazů stropů 

    a zdiva 
- vrtání otvorů do zdiva 
  a obkladů 
- míchání sádry a malty, 
  zazdívání 

33 hodin 
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obkladech, dlažbě a betonu 
- dokáže namíchat sádru a zasádrovat 
vodovodní a odpadní výusti 
- dokáže namíchat maltu a beton pro upevnění 
potrubí 
- dokáže vykopat výkop pro uložení potrubí 

- kopání výkopů  

2. ročník  561 hodin 
BOZP, zásady první pomoci a bezpečnostní předpisy 
- zná platné předpisy v oblasti ochrany zdraví 
při práci a ochranné pracovní pomůcky 
- zná požární předpisy a únikové cesty na 
pracovišti 
- zná hasící přístroje a jejich použití 
- zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 
- zná rozmístění lékárniček na pracovišti 
- zná důležitá telefonní čísla 
- zná bezpečnostními předpisy pro používání 
ručního nářadí 
- zná bezpečnostní předpisy pro svařování 
- používá ochranné pracovní pomůcky 

 
- školní řád 
- platné právní předpisy 
- zákoník práce 
- traumatologický plán 
- návody k zařízení   
  s kterým budou   
  žáci pracovat 
- bezpečnostní předpisy 
  o zacházení s elektrickým   
   zařízením osobami bez   
   elektrické kvalifikace 
- důležitá telefonní čísla 

14 hodin 

Základní kurz svařování plamenem ZK 311 W01 
- umí používat nářadí pro svařování 
- zná technologické postupy pro svařování a pálení 
- umí svařovat tupé svary, koutové svary a svary na 
trubce postupem vpřed a vzad 

 160 hodin 

Montáž domovní kanalizace 
- umí klást ležatou kanalizaci z různých  
  materiálů 
- umí zhotovit svislého odpadního potrubí 
- umí zhotovit připojovacího potrubí 
- umí zhotovit odvětrávacího potrubí 
- umí zhotovit kanalizaci podle projektové 

dokumentace 
  - umí použít inspekční kameru 
  - umí posoudit druhy poruch v potrubí 
- umí vyčistit odpadní potrubí (instalatérským pérem 

nebo tlakovou vodou) 
- umí opravit tekoucí odpadní potrubí 

 
- domovní kanalizace 
- inspekční kamera 

(vizualizace stavu potrubí) 
- čištění a opravy 
  odpadního potrubí 

49 hodin 
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Rozvody vodovodního potrubí 
- umí zhotovovat rozvody a připojovat   
  armatury podle projektové dokumentace 
- umí zhotovit rozvod studené vody z různých  
  materiálů 
- umí zhotovit rozvod teplé vody z různých  

    materiálů 
- umí namontovat a připojit ohřívač teplé vody 
- umí namontovat uzavírací a pojistné armatury 
- umí namontovat vodoměry 
- umí zhotovit požární vodovod 
- dokáže připojit domovní vodárnu (šroubovými nebo 

přírubovými spoji) 
- umí provést tlakovou zkoušku vodovodu 
- umí natlakovat potrubí na předepsaný tlak a kontroluje 

těsnost spojů 
 
V každém tématu jsou započteny 2 dny na prověrkovou 
práci 

 
- montáž domovního  
vodovodu 
- montáž požárního 
vodovodu 
- montáž ohřívačů teplé 
vody 
- montáž domovních 
vodáren 
- tlakové zkoušky 
vodovodů 
(pomocí ručního 
tlakového 
zařízení) 

56 hodin 
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Montáž předstěnových systémů 
- umí rozměřit a namontovat různé druhy 
předstěnových systémů 
-dokáže připojit předtěnové systémy na 
vodovodní potrubí z různých materiálů 
- dokáže připojit předstěnové systémy připojit 
na odpadní potrubí z různých materiálů 
- dokáže opravit a vyregulovat předstěnové 
systémy 
- dokáže namontovat na předstěnové systémy 
zařizovací předměty 

 
 - montáž a připojení   
   předstěnových systémů 

42 hodin 

Montáž zařizovacích předmětů 
- montuje armatury a zařizovací   
  předměty podle projektové  
  dokumentace 
- používá vhodné těsnící materiály a   
  nářadí 
- umí namontovat různé druhy baterií  
  (stojánkové, nástěnné) 
- umí namontovat výtokové ventily 
- umí rozměřit a namontovat umyvadlo 
- umí rozměřit a namontovat různé druhy van 
- umí rozměřit a namontovat WC mísy 

    (závěsné, stacionární) 
- umí namontovat splachovací nádržku 
- umí namontovat různé druhy bidetů (závěsné,    
  stacionární) 

 
 - montáž a osazování armatur a  
  zařizovacích předmětů 

52 hodin 
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Sestavování a montáž otopných těles a kotlů 
- provádí montáž podle projektové dokumentace 
- umí sestavit článkové těleso 
- umí rozměřit a namontovat článkové těleso na   
  stěnu 
- umí přidat nebo odebrat články na článkovém  
  tělese 
- umí rozměřit a namontovat desková tělesa na  
  stěnu 
- umí namontovat příslušenství otopných těles 
- dokáže připojit otopná tělesa na topné 

    systémy z různých materiálů 
- umí rozměřit a namontovat na stěnu závěsný 
  kotel 
- zná příslušenství závěsných kotlů a dokáže je 
  namontovat 
- dokáže připojit kotle na topné systémy z 
  různých materiálů 
- dokáže namontovat a připojit expanzní 
  nádobu na topný systém 

 
- montáž a osazování 
otopných těles a armatur 
- montáž kotlů a jejich 
výstroje 
- montáž čerpadel 
- montáž a osazení 
expanzních nádob 
- seřízení, regulace, opravy 
systémů 

188 hodin 

3. ročník  561 hodin 
BOZP, zásady první pomoci a bezpečnostní předpisy 
- zná platné předpisy v oblasti ochrany zdraví 
při práci a ochranné pracovní pomůcky 
- zná požární předpisy a únikové cesty na 
pracovišti 
- zná hasící přístroje a jejich použití 
- zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 
- zná rozmístění lékárniček na pracovišti 
- zná důležitá telefonní čísla 

 
- školní řád 
- platné právní předpisy 
- zákoník práce 
- traumatologický plán 
- návody k zařízení 
s kterým budou žáci 
pracovat 
- bezpečnostní předpisy 

14 hodin 
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- zná bezpečnostními předpisy pro používání 
ručního nářadí 
- zná bezpečnostní předpisy pro svařování 
- používá ochranné pracovní pomůcky 

o zacházení s elektrickým 
zařízením osobami bez 
elektrické kvalifikace 
- důležitá telefonní čísla 

 

Montáž vytápění 
- provádí montáž podle projektové   
  dokumentace 
- umí namontovat a připojit otopné těleso na   
  teplovodní systém vytápění 
- umí namontovat kotel a připojit jej na  
  teplovodní systém vytápění 
- umí zhotovit rozvod teplovodního vytápění    
  včetně připojení kotle, otopných těles, 
  expanzní nádoby a regulace 
- umí topný systém vyregulovat 
- umí namontovat a připojit na rozvod topení   
  parní otopné těleso včetně příslušenství 
- umí zhotovit podlahový a stěnový topný okruh   
  včetně připojení na rozvaděče 
- umí namontovat regulační prvky na topný  
  systém a umí systém zregulovat 
- umí provést tlakovou a topnou zkoušku   
  topného systému 

 
- montáž a osazování   
  otopných těles a  
  armatur 
- montáž a připojení kotlů   
  na teplovodní systém 
- montáž teplovodního 

    vytápění 
- montáž části otopné parní 
  soustavy 
- montáž velkoplošného 
  vytápění (podlahové,    
  stěnové) 
- montáž regulační    
  techniky 
- tlaková zkouška 
- topná zkouška 

189 hodin 

Montáž rozvodů vody a kanalizace včetně armatur  
a zařizovacích předmětů 
- provádí montáž podle projektové dokumentace 
- umí namontovat rozvody studené a teplé vody 
z různých materiálů včetně armatur, upevnění a izolace 
potrubí 
- umí zhotovit jednotlivé části odpadního potrubí 
z různých materiálů 
- dokáže namontovat a připojit zařizovací předměty na 
rozvody studené, teplé vody a na odpadní potrubí 
- dokáže seřídit a uvést do provozu zařizovací předměty 
- dokáže správně namontovat měřící a regulační 
armatury 

 
 
 - montáž rozvodů studené a   
  teplé vody (z různých   
  materiálů) 
 - izolace a upevnění potrubí 
 - montáž odpadního potrubí (z  
   různých materiálů) 
 - připojení zařizovacích   
   předmětů na rozvody studené,  
  teplé vody 
 - připojení zařizovacích  
   předmětů na odpadní potrubí 
 - montáž zařizovacích  
   předmětů 
 - montáž měřících a  
   regulačních armatur 

133 hodin 
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Připojování j iných zařízení TZB 
- provádí montáž podle projektové dokumentace 
- zná způsoby připojení a umí připojit tepelné 

    čerpadlo na rozvody 
- umí připojit různé typy solárních panelů 
- umí připojit akumulační nádrž solárního 
  systému na rozvody 
- dokáže připojit klimatizační jednotku na rozvod 

 
 - montáž jiných zařízení TZB  
  (tepelné čerpadlo, solární  
  panely, akumulační nádrž,  
  klimatizační jednotka) 

21 hodin 

Montáž domovních plynovodů včetně spotřebičů 
a zařízení pro měření a regulaci včetně zkoušek 
- provádí montáž podle projektové dokumentace 
- zná předpisy pro montáže plynovodů 
- umí zhotovit jednotlivé části plynového 
  rozvodu (z ocelového a měděného potrubí 
- zná plynové armatury a umí je správně 
   namontovat 
- umí namontovat a připojit plynové spotřebiče 
- umí uvést plynové spotřebiče do provozu 
- umí provést detekci úniku plynu 
- umí namontovat plynoměr a provést zkoušku pevnosti a 
  těsnosti 

 
 
 - montáž domovních plynovodů  
  (ležaté, svislé a připojovací  
  potrubí) 
 - montáž plynových armatur 
 - montáž domovních plynových  
  spotřebičů 
 - montáž plynoměrů 
 - detekce úniku plynu 
 - zkouška pevnosti a těsnosti  
  domovního plynovodu 
 
  

203 hodin 
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7. Personální a materiální zabezpečení 
7. 1. Personální zabezpečení 
Personální zabezpečení výuky je řešeno v souladu se zákonem č. 563/2005 Sb. o pedagogických pracovnících 
a dalšími souvisejícími předpisy. Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Instalatér je zajištěno 
kvalifikovanými pedagogickými pracovníky na úseku teoretického vyučování i na úseku odborného výcviku. 

 
7. 2. Materiální zabezpečení 
Materiální zabezpečení vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Instalatér je zajištěno kmenovými 
učebnami, specializovanými učebnami, odbornou laboratoří, dílnami odborného výcviku a smluvními 
pracovišti. 

Škola má pro výuku teoretického vyučování k dispozici celkem 8 učeben, z toho 5 kmenových učeben 
s kapacitou 20 až 30 míst , všechny z nich jsou vybaveny možností připojení počítače k Internetu. Dále  jsou 
k dispozici 2 specializované učebny, odborná laboratoř, centrální šatna, která v době volna slouží žákům také 
jako herna,  hygienickým normám vyhovující sociální zařízení a venkovní hřiště. Pro potřeby pedagogických 
pracovníků slouží sborovna a 3 kabinety vybavené potřebnými učebními pomůckami, osobními počítači s 
připojením k Internetu, didaktickou i audiovizuální technikou. Specializované a odborné učebny jsou svým 
vybavením a uspořádáním uzpůsobeny k výuce specifických předmětů. 

Odborný výcvik probíhá v 1.ročníku částečně v dílně SOU. Dílny učiliště jsou vybaveny pro ruční 
zpracování kovů a základní výuku strojního obrábění. Kurzy svařování jsou zajištěny odbornou firmou a 
probíhají v dílnách školy. Další výuka v 1.,2. a 3.  ročníku probíhá na smluvních pracovištích. 
 

8. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci vzdělávacího programu 
 
Vzhledem k technickému zaměření vzdělávací nabídky školy je pro zajištění vysoké kvality odborných 
kompetencí absolventů všech studijních oborů nezbytná spolupráce s významnými firmami regionu. 
Vzdělávací nabídka školy je také konzultována s Úřadem práce v Sedlčanech, Příbrami i úřady práce v 
okolních regionech, které tvoří náborovou oblast školy. 
Součástí spolupráce s úřady práce jsou mimo konzultace při zavádění nových vzdělávacích programů a 
požadavků na kompetence absolventů ze strany zaměstnavatelů rovněž i besedy žáků s pracovníky Úřadu práce 
v Sedlčanech ve 3. ročníku vzdělávání. Cílem besed je seznámení s aktuální situací na trhu práce, kontaktními 
místy, nabídkou volných pracovních míst, požadavky zaměstnavatelů, seznámení se způsobem komunikace s 
úřadem práce. 
V rámci odborného výcviku se sociální partneři podílí na praktické výuce, hodnocení žáků, organizaci a 
zajištění závěrečných zkoušek. V průběhu praxe mají tak žáci možnost seznámit se s rozdílnými 
technologiemi a diagnostikami oprav, rozdílnými zvyklostmi a firemní kulturou na pracovištích. To vše 
přispívá velkou měrou k jejich dalšímu profesnímu rozvoji a uplatnění. 

 
Seznam konkrétních firem, se kterými se škole podařilo navázat rozvinutou spolupráci: 

 
INTOP Sedlčany , Instal Hostišov p.Skalický, Instalace p.Vondra, Montáže p.Novák, Vodoinstalace p.Pech, 
Houska Vlastimil, Vodenka Jan Radíč, Čejda Marek Příčovy, Bartoš Jiří Sedlčany, INCO PB, Linhart PB, 
INSTERM Vojkov, Instal. Kutchan. 
Žáci na těchto pracovištích jsou vedeni smluvními instruktory.Ve druhém ročníku žáci absolvují svářecí 
kurz v rozsahu 140 hodin. Způsob hodnocení - hodnocení výsledků vzdělávání dle klasifikačního řádu ( 
výborný - chvalitebný - dobrý - dostatečný - nedostatečný). 
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9. Charakteristika školy  
 

 
Historie školy, její tradice a kontinuita vzdělávací nabídky tvoří nedílnou součást charakteristiky školy. 
Ustanovení družstva a zřízení učiliště 
27. prosince roku 1950 bylo ustanoveno nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany. Při svém založení mělo 27 
členů, pracovníků bývalých soukromých firem ze Sedlčanska a Benešovska. Svoji činnost zahájilo družstvo 1.ledna 
1951. Výrobní základna byla velice skromná. Sestávala se z několika řemeslných dílen, které byly vybaveny 
nejnutnějším zařízením pro rukodělnou výrobu. Za těchto velmi svízelných podmínek začali tehdejší zaměstnanci 
vyrábět kuchyňské nože, nástroje do masostrojků, zahradnické nůžky a kleště na nehty. Postupně se přidala výroba 
břitev a holících čepelek. Značná část výrobního sortimentu byla určena pro vývoz. 

Aby mohlo družstvo v potřebné míře rozvíjet nožířskou výrobu, potřebovalo soustavně a cílevědomě 
zvyšovat stav kvalifikovaných odborníků – nožířů. Jedinou reálnou možností, jak tento úkol pro družstvo v dané době 
velmi důležitý zajistit, bylo postupně si připravit a vyučit potřebný počet  mladých odborníků. 

Výuku učňů oboru nožíř v té době zajišťoval s celostátní působností n. p. Mikov , v Mikulášovicích. 
Mikulášovice leží téměř na konci Šluknovského výběžku v severních Čechách. Tato obrovská vzdálenost velmi 
negativně ovlivňovala možnost náboru potřebného počtu učňů. Dalším negativem byl ten fakt, že učební obor 
nožíř nebyl oborem preferovaným a tak rodiče uchazečů museli sami ze svého hradit v plné výši náklady za 
internátní  ubytování,  stravování  i  výuku.  Navíc  docházelo  i  k tomu,  že  mnozí  absolventi  se  po  vyučení v 
Mikulášovicích nevrátili do KDS Sedlčany a zůstali pracovat  v n. p. Mikov. 

Ve stejné situaci v zajišťování učňovské mládeže pro učební obor nožíř jako KDS Sedlčany bylo i pražské 
družstvo nožířů „ DRUNO“. Proto jak představenstva družstev KDS a VD DRUNO snažilo po několik let 
prosadit na Ústředním svazu výrobních družstev v Praze ( ÚSVD) souhlas ke zřízení odborného učiliště pro učební 
obor nožíř, které by sloužilo pro obě družstva k výuce nožířů. Po značném úsilí a mnoha intervencích předsedů 
obou družstev udělil ÚSVD koncem června 1955 souhlas ke zřízení učiliště v Sedlčanech. Souhlas ke zřízení 
učiliště byl vydán však s podmínkou, že kromě zajištění výuky učňů obou těchto nožířských družstev, bude učiliště 
zajišťovat výuku učňů oboru nožíř pro potřebu všech ostatních VD i pro potřebu podniků MH (místního 
hospodářství) v Čechách a na Moravě. 
 
Červený Hrádek 

Po projednání o zřízení učiliště s dalšími institucemi v Sedlčanech, byl uvolněn pro potřeby nově 
zřizovaného učiliště zámeček Červený Hrádek. Zde měly být  vybudovány učebny a internát, pro dílny odborného 
výcviku byla pak uvolněna část družstevního mlýna na Červeném Hrádku. Budovy byly tedy přiděleny a zhruba za 
dva měsíce měly být adaptovány na provozuschopné. 

Družstvo KDS Sedlčany a VD DRUNO přijalo asi 50 učňů, pro které mělo být zajištěno počínaje 1.zářím 
1955 ubytování, stravování, teoretická výuka a odborný výcvik. Splnění tohoto úkolu v daném termínu se tehdy 
zdálo naprosto vyloučené a v lidských silách nemožné. 

Přesto však díky pochopení a pomoci MěNV v Sedlčanech a dalších institucí a pomoci celé řady 
dodavatelských organizací, zejména OSP Sedlčany a díky maximálnímu úsilí mnoha pracovníků družstva, se 
podařilo daný termín splnit i když s určitým zpožděním. 

První učni nastoupili na učiliště koncem září 1955. Teoretická výuka byla zahájena počátkem října 1955 a 
odborný výcvik až v prosinci 1955, protože adaptace a rekonstrukce bývalých mlýnských prostor na dílny odborného 
výcviku byly obtížnější. Náročné bylo i vybavení dílen potřebnými základními jednoduchými stroji, kterých obě 
družstva měla sama nedostatek. Při zřizování učeben, ubytoven, kuchyně a jídelny a především dílen pomáhali učni 
sami formou brigád. 

V počátcích zahájení teoretické i  praktické výuky bylo mnohokráte improvizováno. Chyběly zkušenosti, 
vybavení bylo minimální, nebyly učební osnovy a především neexistovala vůbec žádná odborná literatura z níž by bylo 
možné čerpat pro potřebu výuky nožířské technologie. Proto tehdejší kolektiv mistrů odborného výcviku a učitelů 
odborných předmětů vypracoval pro potřeby výuky návrh osnovy nožířské technologie,  odborného výcviku a skripta 
pro výuku nožířské technologie. Nutno však přiznat, že tyto dokumenty měly celou řadu nedostatků a byly 
několikrát přepracovávány. Potěšitelné však je, a to nelze opomenout, že mistři odborného výcviku p. František 
Blumtrit a Jan Vodvářka za lektorství dalšího mistra odborného výcviku p. Vojtěcha Nechvíle napsali první českou 
učebnici nožířské technologie, která byla schválena Ministerstvem školství jako učební text  pro I. až III. ročník 
učebního oboru nožíř. Učebnice byla vydána v roce 1961. 

Prvním vedoucím učiliště byl ÚSVD schválen a jmenován sedlčanský učitel František Kocourek, který v 
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počátcích provozu kromě vedení učiliště, výuky některých teoretických předmětů, byl nucen pro nedostatek 
personálu zajišťovat i funkci hlavního vychovatele. Až později do funkce vychovatele nastoupil pan Kofroň. 

Výuku odborných předmětů jako nauku o materiálu, nožířskou technologii jako první prováděl pan Luděk 
Malý, kterého uvolnilo představenstvo družstva z táborské provozovny. 

Prvními mistry odborného výcviku byli pan František Blumtrit, uvolněný družstvem DRUNO a Tomáš 
Komrska st., uvolněný z táborské provozovny. Na každého z mistrů v počátcích výuky připadalo asi 25 učňů. 
Vybavení dílen potřebnými stroji a nářadím zajišťoval Tomáš Komrska mladší. 

Z počátku výuky se učni stravovali na Červeném Hrádku v hostinci „U Lenců“. Nutno podotknout, že se 
toto řešení  mnohým  velmi  líbilo.  Koncem roku  1955  zahájila  provoz  vlastní  kuchyně učiliště a  jako jedna z 
prvních kuchařek nastoupila paní Voldánová. 

Počátkem roku 1956 byl provoz učiliště již stabilizován a v té době již dobře vybavené dílny posílil jako mistr 
odborného výcviku odborník Jan Odvářka, v roce 1957 pak další mistr odborného výcviku Vojtěch Nechvíle. 
Do   poloviny roku 1957 působil na učilišti jako učitel odborných předmětů známý výtvarník, malíř a sochař 
Emanuel Famíra, který byl vyučen nožířem a až do doby Únorové revoluce provozoval nožířskou živnost v Praze - 
Libni. 
Po odchodu z funkce vedoucího učiliště Kocourka nastoupil do této funkce Karel Rubeš a jako nový vychovatel 
Jaroslav Švec. 

V roce 1958 se přestěhoval internát do budovy bývalého hostince „U Karla IV“, odkud učni docházeli na 
výuku nadále na Červený Hrádek. 
 
Sedlčany – areál KDS 

Počátkem druhé poloviny šedesátých let  byly vybudovány družstvem KDS v prostoru areálu družstva v 
Sedlčanech nové moderní a prostorné učňovské dílny, včetně učeben pro teoretickou výuku. Tyto prostory byly 
uvedeny do provozu v roce 1967. Již v roce 1971 byla dokončena stavba moderního všestranně vybaveného 
internátu s tělocvičnou a škola byla přejmenována na Odborné učiliště nožířského výrobního družstva KDS Sedlčany. 
Učiliště zajišťovalo výuku nožířů, ale i dalších profesí - Instalatér, Instalatér, instalatér a nástrojař a to nejenom pro 
potřebu družstva KDS, ale i pro potřebu dalších výrobních družstev ve Středočeském kraji. Při zmínce o výstavbě 
nového odborného učiliště moderního rázu nelze nevzpomenout ještě jednou na pana Jaroslava Švece, který byl 
jedním z mnoha pracovníků družstva, kteří se o vznik a výstavbu tohoto učiliště zasloužili. Jaroslav Švec byl 
jmenován, po odchodu do starobního důchodu Karla Rubeše, do funkce vedoucího Odborného učiliště. Tuto funkci 
vykonával až do června roku 1975, kdy byl z nepodložených důvodů odvolán. 

Začalo tak další pokračování úspěšné éry Odborného učiliště KDS Sedlčany. Do funkce vedoucího OU byl 
jmenován 1. 8. 1975 Jaroslav Staněk, který zde vyučoval odborné předměty. Učebními obory byly stále nožíři, 
automechanici, zámečníci, stavební klempíři a instalatéři. Výuka učebního oboru nožíř byla zabezpečována pro žáky 
z celé České republiky, na ostatní učební obory byli přijímáni žáci ze Středočeského kraje nejen pro potřeby družstev  
ČSVD ( Český svaz výrobních družstev), ale i pro podniky jiné. 

V roce 1981 došlo k reformě učňovského školství. Tato reforma se dotkla také OU KDS Sedlčany. Učiliště bylo 
přejmenováno na SOU ČSVD se správou v Liberci, která řídila metodicky všechna SOU ČSVD v České 
republice. Prvním ředitelem SOU ČSVD v Sedlčanech byl jmenován Jaroslav Staněk. 

Správou SOU ČSVD v Liberci byly vneseny na učiliště v Sedlčanech nové moderní prvky audiovizuální 
vyučovací techniky, byly zřízeny dvě učebny s vnitřním televizním okruhem a na tehdejší dobu moderně vybavená 
počítačová učebna. 

V roce 1987 Jaroslav Staněk odchází ze zdravotních důvodů z funkce ředitele SOU ČSVD Sedlčany a na jeho 
místo byl jmenován ing. Václav Soběslavský, bývalý zástupce ředitele na tehdejším Zemědělském středním 
odborném učilišti v Sedlčanech. 

Příchodem ing. Václava Soběslavského začala další etapa SOU ČSVD v Sedlčanech. Ing. Soběslavský se 
pouští velmi intenzivně do zpracovávání podkladů pro stavbu nového učňovského komplexu v lokalitě Červeného 
Hrádku, kde historie učiliště v podstatě začala. 

 
Opět Červený Hrádek 

Koncepce nového učňovského zařízení předpokládala, že teoretická výuka a mimoškolní výchova bude 
probíhat nadále v objektech, které byly součástí areálu KDS Sedlčany a na Červeném Hrádku vzniknou modern 
zařízená pracoviště pro výuku odborného výcviku. Od této koncepce bylo z ekonomických důvodů upuštěno a Na 
Červený Hrádek se v roce 1992 přestěhovala celá škola včetně teoretického vyučování. 

S obdobím devadesátých   let jsou spojeny organizační změny, které byly zahájeny   zrušením Správy 
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středních odborných učilišť v Liberci a rozhodnutím Svazu Českých a moravských výrobních družstev ukončit roli 
zřizovatele středních odborných učilišť. Tento krok „okořenilo“ Ministerstvo hospodářství, které rozhodlo o zařazení  
družstevních SOU do sítě soukromých škol.  Nový zřizovatel školy,  výrobní a  vzdělávací  družstvo PROFES 
Sedlčany, zřídil střední odborné učiliště jako odštěpný závod družstva. Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Josef 
Nádvorník. 

Významným mezníkem v tomto období byl rok 1996. Škola, s cílem získat úplnou právní subjektivitu, 
přijala novou právní formu-obecně prospěšná společnost. Tato právní forma podle zákona č 248/1995Sb.,m.j. 
určovala,  že škola bude hospodařit jako nezisková organizace. 

S obdobím devadesátých let je spojeno také rozšíření nabídky učebních a studijních oborů. Byly zřízeny nové 
typy škol. Odborné učiliště a Praktická škola připravovaly žáky, kteří vycházeli ze zvláštních škol, respektive z nižších 
ročníků základních škol. Pro absolventy oborů středního odborného učiliště byl zřízeno nástavbové studium  
zakončené  maturitní  zkouškou.  Škola  intenzivně  rozšiřovala  spolupráci  s podnikatelskými  subjekty v oblasti výuky 
odborného výcviku. 

V současné době se na škole připravují žáci v sedmi učebních oborech (Instalatér, Zedník, Mechanik 
opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, zámečnické práce ve stavebnictví, práce v autoservisu) a v 
nástavbových studijních oborech  Provozní technika a Podnikání. 

Škola dále rozšiřuje spolupráci s podnikatelskými subjekty v regionu. V současné době má škola okolo 
padesáti smluvních partnerů, kteří zabezpečují přípravu v odborném výcviku na svých pracovištích. Výsledkem této 
spolupráce je, že žáci znají podnikatelské prostředí, znají zařízení a technologické postupy používané firmami v 
regionu a velmi dobře získávají pracovní uplatnění. 

Významným prvkem ve vzdělávacím programu školy jsou odborné stáže v zahraničí. Škola v současné 
době spolupracuje se šesti rakouskými firmami, u kterých mají žáci možnost absolvovat měsíční stáž. Stáž 
probíhá v obdobném režimu jako praxe v odborném výcviku. Odborné stáže se uskutečňují s finanční podporou 
programu Leonardo da Vinci. 

Zaměstnanci  školy:  Mgr.  Josef  Nádvorník-ředitel  školy,  Bc.  Jaroslav  Jarůšek-zástupce  ředitele  pro 
odborný výcvik, Ing.Miroslav Bouma-zástupce ředitele pro teoretické vyučování, Mgr. Robert Kohout, Ing. Hana 
Chocholoušková, Mgr.Jitka Chocholoušková, Ing.Vladimír Stibor, Bc. Jana Stiborová, Bc. Jiří Jirout, Ondřej 
Vodňanský, Pavel Vyhnal, Stanislav Šťástka, Petra Vystydová, Anna Litošová, Marta Hulanová. 


