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1. Identifikační údaje 

Předkladatel 

Název školy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

Adresa 
 
REDIZO 

787 01 Šumperk, Gen. Krátkého 30  
 
600171388 

IČ 00851167 

Kontakty sekretariát 

Ředitel Mgr. Irena Jonová 

Telefon 583 320 111 

Fax 583 215 264 

Email skola@sszts.cz 

www sszts.cz 

 

Zřizovatel 

Název Olomoucký kraj  

IČ 60609460  

Adresa 779 00 Olomouc, Jeremenkova 40a  

Kontakt Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Telefon 585 508 111  

Fax 585 508 111  

Email posta@kr-olomoucky.cz  

www 
 
 

 

www.kr-olomoucky.cz  
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2. Charakteristika školy 

2.1. Identifikační údaje oboru  

název oboru Mechanik strojů a zařízení 

kód 23-44-L/01 

stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka vzdělávání 4 

forma vzdělávání denní forma vzdělávání 

platnost od 1. 9. 2016 počínaje prvním ročníkem  

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Naše škola zaujímá významné místo ve vzdělávání pracovníků kovooborů v našem regionu. 
Výchova a vzdělávání budoucích pracovníků kovooborů na SŠŽTS v Šumperku má 
mnohaletou tradici. Výchovné a vzdělávací strategie vzdělávacího zařízení představují 
společně uplatňované postupy, metody a formy práce, aktivity a příležitosti, které vedou k 
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Obsah vzdělávání oboru  MECHANIK  STROJŮ  A  ZAŘÍZENÍ  vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro obor „ 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení“ a z Rámcového 
vzdělávacího programu Strojní mechanik 23-51-H/01. Struktura obsahu je vyjádřena 
učebním plánem oboru. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné učivo, předměty povinné i 
volitelné. Školní vzdělávací program /dále jen ŠVP/ je zpracován genderově korektním 
jazykem, pojmem žák, žáci se rozumí chlapci i děvčata. V ŠVP jsou respektovány rovné 
příležitosti obou pohlaví. 

ŠVP je vytvořen na základě Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu 
vzdělávání umožňujícího vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 
zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělávání 
kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, vyhlášeného 4. 
června 2012 pod č. j. MSMT-18477/2012-23 

Střední škola železniční, technická a služeb se k „ pokusnému ověřování L a H“ připojila na 
základě dodatku k pokusnému ověřování č. j. MSMT-10537/2015-1 a zahájila pokusné 
ověřování 1. 9. 2015. 

Žáci budou do pokusného ověřování zařazení se souhlasem jejich zákonného zástupce (v 
případě zletilých žáků se souhlasem žáka). 

Účel a cíle pokusného ověřování 

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., bylo mj. novelizováno ust. § 
58 odst. 5. Nově se zavádí obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání 
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k tomu, že současné 
právní předpisy neumožňují ukončení středního vzdělávání závěrečnou zkouškou i maturitní 
zkouškou zároveň, přistoupilo ministerstvo k vyhlášení pokusného ověřování stupňovitého 
modelu vzdělávání a ukončování vzdělávání, ve kterém mohou žáci po ukončení 3. ročníku 
skládat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vytvořeného pro obory vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L. Výsledky pokusného ověřování budou využity při úpravě 
rámcových vzdělávacích programů, dále jen „RVP“ vybraných oborů vzdělání kategorie a 
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stupně dosaženého vzdělání L, dále při novelizaci nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 
oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a příp. při novelizaci 
zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcích předpisů. 

Cílem pokusného ověřování je: 

a) ověřit organizaci, metody, formy a průběh modelu L a H umožňujícího dosažení 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou u 
vybraných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L; 

b) vyhodnotit zpracování školních vzdělávacích programů, dále jen „ŠVP“ upravených 
v rámci pokusné ověřování a získat data o průběhu výuky dle ŠVP, o specifických 
podmínkách a postupech při naplňování obsahu výuky i výsledků vzdělávání v rámci 
odborných činností, odborného výcviku a odborné praxe žáků, o způsobech ověřování 
dílčích dovedností nezbytných k vykonání závěrečné zkoušky; 

c) vyhodnotit průběh a výsledky závěrečných zkoušek ve 3. ročníku modelu L a H; 

d) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením 
a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) 
navrhnout úpravy RVP tak, aby RVP vytvářel základní rámce pro realizaci závěrečné 
zkoušky ve 3. ročníku oboru vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L; 

e) získat podklady pro rozhodování o tom, jak naplnit ust. § 58 odst. 5 zákona č. 561 Sb., 
v pozdějších předpisech a umožnit tím získání středního vzdělání s výučním listem a 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Za průběh a plnění podmínek tohoto pokusného ověřování je odpovědný ředitel školy. Během 
pokusného ověřování bude spolupracovat s pověřenými pracovníky NÚV, kteří budou proces 
pokusného ověřování monitorovat a vyhodnocovat ve spolupráci s odborem středního 
vzdělávání a odborem vzdělávací soustavy MŠMT.  O průběhu a výsledku pokusného 
ověřování zpracuje ředitel školy každoročně hodnotící zprávu, kterou zašle do 30. září 
příslušného kalendářního roku odboru středního vzdělávání, odboru vzdělávací soustavy 
MŠMT a NÚV. Celkové výsledky pokusného ověřování budou shrnuty v závěrečné hodnotící 
zprávě, kterou na základě podkladů od ředitele školy a vlastních šetření zpracuje NÚV a 
předloží MŠMT k projednání. 

 
Hodnotící zprávy budou obsahovat zejména: 

a) zjištění, zda vymezení odborných kompetencí, oblastí vzdělávání a učiva obsahových 
okruhů v upraveném ŠVP umožňuje žákům vykonat závěrečnou zkoušku určeného 
oboru vzdělání s výučním listem; 

b) popis způsobu organizace, metod, forem a řízení modelu L a H za každý školní rok 
pokusného ověřování; 

c) popis, jak na možnost získání kvalifikačního dokladu reagují žáci, jejich rodiče a 
ostatní sociální partneři, zejména zaměstnavatelé; 

d) závěry, zda výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výstupům školního 
vzdělávacího programu v jednotlivých ročnících a jak se odrážejí na vzdělávací 
strategii i kariérovém poradenství; 

e) závěry, zda se zvýšila motivace žáků pro výběr zaměřených oborů vzdělání kategorie 
stupně dosaženého vzdělání L a zlepšení výsledků u maturitní zkoušky díky 
zkušenosti s institucí závěrečné zkoušky ve 3. ročníku; 

f) popis používaných forem a metod vzdělávání při naplňování praktických činností 
včetně laboratorních cvičení, odborného výcviku a odborné praxe; 
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g) závěry ve formě analýzy, zda je možné za čtyři roky vzdělávání zajistit plnění a 
dosažení cílů deklarovaných prostřednictvím RVP společností (požadavky spojené 
všeobecně vzdělávacího charakteru), a to za současného zachování množství a kvality 
výstupů předmětných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání H a L 
(plnění jejich hlavních kvalifikačních a vzdělávacích cílů). 

Závěrečná hodnotící zpráva bude kromě údajů uvedených v roční hodnotící zprávě obsahovat 
také návrhy na úpravu RVP vybraných oborů a změnu právních předpisů. 

 
ŠVP rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým vzdělávacím programem, také 
výsledky vzdělávání, kompetence a čtyři průřezová témata. Propojuje vazby mezi nimi a hledá 
jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vztazích. 

V průběhu studia se žáci seznámí s těmito průřezovými tématy: 

 občan v demokratické společnosti 

 člověk a životní prostředí 

 člověk a svět práce 

 informační a komunikační technologie (dále jen ICT). 

Obor  MECHANIK  STROJŮ  A  ZAŘÍZENÍ  spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na 
úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem Strojní 
mechanik, dává základní předpoklady k provádění odborných činností. Studium se zaměřuje 
na znalosti a dovednosti žáka převážně z oblasti montáží, demontáží, diagnostiky závad a 
opravárenství ve strojírenství. V technických předmětech je podrobněji rozvíjeno odborné 
vzdělávání. 

Koncepce oboru vychází z potřeb podniků se zaměřením na strojírenství.  Všeobecné i 
odborné předměty připravují žáka tak, aby splňoval podmínky uplatnění v praxi jako 
zaměstnanec nebo v samostatném podnikání nejenom v rámci České republiky, ale i v 
Evropské unii. 

Žák je rovněž veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům 
průmyslové činnosti, k dodržování technických zásad a technických pravidel dle platných 
norem. Část přípravy je věnována získávání potřebných dovedností při práci s počítačovými 
aplikacemi a grafickými programy pro tvorbu technické dokumentace. Žák je motivován k 
návyku celoživotního vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. Nedílnou součástí výuky je 
výchova k získávání základních teoretických i praktických znalostí v oblasti zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti a prevenci nebezpečných událostí, pro 
jakoukoliv oblast budoucího působení absolventů. 

V rovině teoretického vyučování je kladen důraz na využívání moderních výukových metod, 
dostupných didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální učebny, datové 
projektory, CD a DVD přehrávače, počítačové učebny, připojení na internet). Výuka je 
doplňována odbornými exkurzemi, návštěvami výstav, veletrhů a podobných vzdělávacích 
akcí. Praktické poznatky, návyky a manuální dovednosti jsou zprostředkovány působením 
žáků  na pracovištích. Cílem těchto aktivit je přiblížit školu co nejvíce praxi a posílit tak 
zajímavost a názornost výuky. 

Praktická výuka je realizována jednak formou praktických činností v učebnách odborného 
výcviku, dále na školních pracovištích a na pracovištích sociálních partnerů. 

Dle výsledků dotazníkového šetření u potencionálních zaměstnavatelů je ve školním 
vzdělávacím programu zvláštní pozornost věnována zejména na prohloubení: 

 Schopnosti samostatně se vzdělávat. 
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 Dovednosti pracovat v týmu. 

Zásadní změna v pojetí studijního programu se projevuje v těsné provázanosti jednotlivých 
vzdělávacích oblastí, v detailní spolupráci předmětových komisí a ve společném postupu při 
zavádění nových moderních metod do výuky a to vše v co nejtěsnější vazbě na praxi. 
Zaměření se na kvalitu výuky a potřeby budoucích zaměstnavatelů se odrazí v pravidelné 
evaluaci školního vzdělávacího programu a její zpětné vazbě na proces výuky. 

Průřezová témata prostupují celým vzdělávacím procesem v řadě činností ve výuce i mimo ni. 
Jejich naplňování je zajištěno na třech úrovních. Jsou zapracována v učebních osnovách 
jednotlivých předmětů. 

 

Organizace výuky  

Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní. 

Výuka je organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu, jež jsou  stanoveny 
ředitelem školy a schváleny, pedagogickou radou. Výuka je rozdělena na vzdělávání teoretické 
a vzdělávání praktické a probíhá obvykle od 8,00 hod. do 14, 10 hod. Řídí se denním řádem 
teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky (rozvrh hodin).  

Praktické vzdělávání se řídí denním řádem praktické výuky. Ta probíhá od 7,00 hod. do 13,30 
hod., respektive do 14,30 hod. u druhých a třetích ročníků. Proces výuky řídí jmenovaní 
zástupci ředitele.  

Součástí výuky je zapojení se každého žáka do školního kola Středoškolské odborné činnosti, 
kulturně výchovné akce a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. V průběhu studia 
jsou realizovány odborné exkurze.  

Teoretické předměty jsou rozděleny na všeobecně vzdělávací a odborné, na povinné, volitelné 
v rámci profilu, volitelné mimo profil. Jejich rozdělení do ročníků je rozpracováno v učebním 
plánu. Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách dle daného předmětu a jeho 
potřeb. Žáci si mohou volit mezi dvěma cizími jazyky v pozici prvního cizího jazyka 
(angličtina, němčina). 

Metody a formy vzdělávání jsou rozpracovány v úvodu každého vyučovacího předmětu. 
Vyučující je volí se zřetelem na charakter vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v 
pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Celkové pojetí používaných metod s 
popisem je zpracováno v příloze tohoto ŠVP. 

Přednostně jsou využívány moderní metody s podporou nových didaktických pomůcek a 
multimediální techniky. Důraz je kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování si 
moderních metod učení. 

Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se 
spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Pojetí 
vzdělávacích strategií směřuje k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a aplikaci 
vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení. 

Ve výuce odborných předmětů klade ŠVP důraz na provázanost jednotlivých vzdělávacích 
oblastí ve vazbě na předměty všeobecně vzdělávací. Odborné vzdělávání musí být chápáno 
jako jednolitý celek s vnitřními vazbami těsně propojenými s praxí a reálným životem. Je 
vázáno na činnosti prováděné v rámci odborného výcviku. Třída může být na odborném 
výcviku dělena na pracovní skupiny podle počtu žáků. 

Výuka je organizovaná denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveným ředitelem 
školy a schváleným pedagogickou radou. Výuka je rozdělena na vzdělávání teoretické a 
vzdělávání praktické. 
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Ve třetím ročníku praktické vzdělávání probíhá na reálných pracovištích sociálních partnerů. 
Součástí vzdělávání je souvislá čtrnáctidenní odborná praxe ve 3. ročníku, jež je realizována 
na reálných pracovištích sociálních partnerů. 

Praktické vzdělávání se řídí Denním řádem praktické výuky. Praktické vzdělávání probíhá v 
dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. V průběhu studia žáci absolvují 
svářecí kurz. 

V prvním ročníku je realizován den Environmentální výuky, zaměřený na naplnění 
průřezového tématu Člověk a životní prostředí. V rámci tohoto dne budou se žáky probrány 
tematické celky Ekologie a Člověk a životní prostředí z oblasti Biologického a ekologického 
vzdělávání a Péče o zdraví z předmětu Tělesná výchova. 

 
Klíčové kompetence  

U žáků jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, ty nejdůležitější jsou zařazeny do 
učebních osnov všech předmětů. 

Klíčové kompetence jsou v ŠVP rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí. Tyto 
byly očíslovány a rozděleny dle náročnosti k rozvíjení v jednotlivých ročnících. Z celého 
souboru jsou dále vybrány ty kompetence, pro jejichž rozvoj se musí položit teoretický základ. 
Takto přesně definované dovednosti jsou přeneseny do osnov vybraných předmětů a 
realizovány společně s učivem. 

Tím je zajištěna kontinuita a vzájemná provázanost celého systému rozvoje klíčových 
kompetencí. 

Přehled rozvíjených klíčových kompetencí včetně jejich konkrétní realizace je uveden v úvodu 
každé učební osnovy pro daný ročník, v kurzech a v projektech. V příloze ŠVP se uvádí celý 
přehled rozvíjených klíčových kompetencí ve vazbě na jednotlivé předměty. Přehled realizace 
průřezových témat je zpracován v samostatné kapitole tohoto programu. 

 

Hodnocení žáků  

Hodnocení žáků je prováděno v souladu s platnou legislativou podle školního klasifikačního 
řádu, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického 
vyučování. 

Hodnocení předmětu odborný výcvik probíhá zejména v rovině motivační a výchovné 
v těchto oblastech: hodnocení zvládnutí dovedností a návyků, samostatná práce, průběžné 
hodnocení aktivity, hodnocení teoretických vědomostí. Odborný výcvik ve školním prostředí 
(dílna, učebna) – hodnocení bude probíhat v rozsahu uvedených forem diagnostiky a 
hodnocení a to vždy učitelem odborného výcviku. Odborný výcvik na odloučených 
pracovištích a na pracovištích smluvních partnerů bude probíhat prostřednictvím 
pověřeného proškoleného instruktora v rozsahu uvedených forem diagnostiky a hodnocení. 

Hodnocení odb. praxe  

Odborná praxe prohlubuje získané znalosti a dovednosti z teoretického vyučování a 
seznamuje žáka s podmínkami na trhu práce. Hodnocení bude součástí předmětu Odborný 
výcvik - aktivita v průběhu praxe, výstupní závěrečná práce. 

Různé formy hodnocení – písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřenými úlohami, 
sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení – známkování, slovní hodnocení, 
bodový systém – směřuje k posouzení úrovně získaných znalostí, dovedností, zvládnutí 
základních kompetencí a osobnímu pokroku ve vzdělávání. Významným prvkem při 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 10 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 
hodnocení je úroveň zvládání jednotlivých klíčových kompetencí a průřezových témat. 
 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  klade pedagog důraz především 
na ten druh jejich projevu, při kterém má žák naději podat lepší výkon. Při klasifikaci 
nehodnotí pedagog neúspěšné výkony takovéhoto žáka, ale vychází především z jeho 
úspěšných výkonů a snahy. Aktivní účast žáků a jejich úspěchy v soutěžích při reprezentaci 
školy se promítnou do celkového hodnocení v souvisejícím předmětu. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzděláváni dle vyhlášky č.27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 
2016). 

Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována i žákům nadaným. 

Vzdělávání žáků nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky metody: 

 problémové a projektové vyučování 

 práci s informačními technologiemi 

 samostatnost 

 práce v SOČ 

 vytvořit prostor pro jejich vyšší seberealizaci 

 individuální vzdělávací plán. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu  

Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. 

Respektujeme obecně právní normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně. Požadavky vycházející z těchto právních norem a předpisů se 
musí vztahovat k výkonu činností v rámci teoretické i praktické výuky a musí být doplněny o 
informace týkajících se možných rizik ohrožení zdraví a života žáků, včetně o informacích o 
opatřeních na ochranu před působením těchto rizik. 

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. 

Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným 
zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a 
některých školských zařízení a nařízením vlády č361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Škola se dále řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Nácvik a provádění praktických činností probíhá v souladu s 
požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník práce, 
vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mohou mladiství vykonávat 
zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při jednotlivých druzích práce se zdůrazňuje v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů. 
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Ve vzdělávacím procesu se řídí bezpečnost a ochrana zdraví při práci platnými právními 
předpisy, prováděcími vládními nařízeními, vyhláškami a normami. Výklad je směřován od 
všeobecného ke konkrétnímu a postihuje jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska 
jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu. 

V prostorách určených pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k dodržování 
bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany podle platných předpisů. Žáci se zúčastní 
minimálně jednou v roce cvičného nácviku evakuace při vypuknutí požáru. 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  

Předpokladem přijetí žáka ke vzdělávání na školu je splnění kritérií ve smyslu § 60 odst. 4. 
zákona č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky 671/ 2004 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání na středních školách. Na základě platné zaregistrované přihlášky je uchazeč 
zařazen do přijímacího řízení, které vypisuje ředitel školy. Ředitel školy stanoví a zveřejní v 
měsíci lednu nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru a formy 
vzdělání a první kolo přijímacího řízení proběhne v souladu s platnou legislativou. 

Do prvního ročníku čtyřletého denního vzdělávání se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili 
povinnou školní docházku (ukončením 9. ročníku základní školy, popř. odpovídajícího 
ročníku víceletého gymnázia), 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. 

Žáci konají přijímací zkoušky. 

 

Zdravotní způsobilost  

Studijní obor nevyžaduje stanovení dalších zvláštních zdravotních požadavků, než které jsou 
výše uvedeny. Zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lékař. 
Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky budoucího uplatnění na trhu 
práce. 

 

Způsob ukončení vzdělání  

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou. Výuční list získávají žáci ve třetím 
ročníku na základě vykonání závěrečné zkoušky. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje 
dle zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhl. č. 47/2005 (ve znění 
pozdějších předpisů a dle novelizace nařízení vlády č. 211/2010. 

Ve třetím ročníku konají žáci závěrečnou zkoušku, která se připravuje a organizuje podle 
platných přepisů MŠMT. Je používáno jednotného zadání závěrečných zkoušek vypracované 
v rámci „Ověřování ukončování vzdělávání jednotným zadáním závěrečné zkoušky Kvalita 1“, 
vypracované NUOV (škola aktivně v rámci pilotního ověřování spolupracovala na přípravě 
jednotného zadání). Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce 
a výuční list. Žák rovněž obdrží doklad o obsahu vzdělávání v rámci programu EUROPASS 
v českém jazyce a cizím jazyce (dle svého zaměření) pro uplatnění se na trhu práce v rámci 
pracovního trhu států EU. 

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. 

Přesné složení a popis průběhu maturitní zkoušky je uveden v profilu absolventa. 
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Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 
zkoušce. 

Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

2.3. Charakteristika školy 

Střední škola železniční, technická a služeb je největším učňovským zařízením v regionu, 
které svými vzdělávacími aktivitami navazuje na dlouholeté tradice. Aktuální podoba vznikla 
na počátku školního roku 2014/2015 spojením dvou subjektů. Jeden ze subjektů - Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Gen. Krátkého 30 – se hlásí se k odkazu 
živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají do roku 1882, a Živnostenské školy 
pokračovací v Šumperku, otevřené v roce 1920 při obchodní škole. Druhým je Střední škola 
železniční a stavební, Bulharská 8, když v budově školy nejprve v roce 1952 začala působit 
Škola práce se zaměřením na přípravu profesí pro tehdy Československé státní dráhy, posléze 
změněná na klasické Odborné učiliště. Následovalo několik přičlenění (v r. 1998 Středisko 
praktického vyučování Zábřeh a Střední odborné učiliště stavební Šumperk, v r. 2005 Střední 
odborná škola památkové péče Šumperk). Jak v souvislosti s přičleněními tak i na základě 
požadavků se postupně měnila a rozšiřovala nabídka oborů vzdělání v obou subjektech. 

Stavebně a koncepčně jde dobře fungující ucelené školské zařízení, které poskytuje tříleté 
vzdělávání v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a čtyřletých 
oborech zakončených maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením (včetně dvouletého 
denního nástavbového studia) v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Podoba 
současného stavu byla provázena řadou strukturálních a obsahových změn, kterými škola 
pružně reagovala na strukturální změny v ekonomice regionu. Současný trend ve vzdělávání 
se maximálně přiblížil potřebám trhu práce a role školy přechází i do sféry celoživotního 
vzdělávání pracujících a poradenské činnosti. 

Kromě vzdělávacích aktivit nabízí škola žákům i celou řadu mimoškolních aktivit, například 
volným vstupem do sportovních a kulturních zařízení, organizováním sportovních turnajů, 
odborných soutěží apod. 

Z charakteristiky školy je zřejmé, že si pro následující období ponechá aktuální nabídku 
studijních programů zakončených závěrečnou nebo maturitní zkouškou. 

Pro další zkvalitnění teoretické i praktické výuky slouží střednědobá strategie rozvoje, která 
se zaměřuje zejména na: 

 reformu stávajících a zavádění nových studijních i učebních oborů podle požadavků 
trhu práce, 

 realizace projektů vedoucích k systému celoživotního vzdělávání, 
 pravidelná modernizace všech oblastí teoretické i praktické výuky, 
 zajištění profesionálních a kvalitních učitelů teoretické i praktické výuky v souvislosti 

se vzrůstající potřebou tvorby nových standardů vzdělávání. 

Specifické výsledky vzdělávání: 

 nabídka absolventů podle aktuálního stavu na trhu práce, 
 jazykové dovednosti absolventů (možnost uplatnění v EU), 
 gramotnost absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
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2.4. Profil absolventa 

Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou je kvalifikovaným pracovníkem, 
schopným samostatné práce v oblasti strojírenství. Je určen pro pozice samostatně 
pracujícího technika nebo k výkonu činností, odpovídajících vysoce kvalifikovaným 
dělnickým profesím. Rovněž se uplatní v technickém poradenství, objednávání náhradních 
dílů a jejich skladování apod. 

Absolvent po získání výučního listu Strojní mechanik  ve třetím ročníku disponuje 
kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a 
ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech 
strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojnictví, stavebnictví, služeb, 
zemědělství a dopravě.  

Absolvent je připravován pro získání svářečského oprávnění pro svařování kovů el. obloukem 
v rozsahu základního kurzu ZK-135 W01 (svařování v ochranné atmosféře) nebo kurzu 
svařování plamenem. Žák také může získat svářečský průkaz – základní zkouška – odborná 
způsobilost podle ČSN 05 0705. 

Typické pracovní činnosti, pozice či povolání 

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se zejména v oblasti sestavování, oživování 
a zkoušení složitých strojírenských výrobků, strojů, zařízení nebo dopravních prostředků, 
provádět jejich servis, diagnostikovat jejich technický stav, zjišťovat a odstraňovat závady. 
Může se rovněž podílet na řízení montážních prací. Další oblastí uplatnění absolventa je 
oblast strojírenské výroby, zaměřená do oblasti řízení opravářských a údržbářských skupin, k 
plnění funkcí technika výrobních závodů na úseku předávání a oživování strojů, zařízení a 
dopravních prostředků přímo u zákazníka. 

V terciárním vzdělávání  

Absolventi oboru Mechanik strojů a  zařízení jsou připraveni i k terciárnímu vzdělávání 
technických oborů na vysoké škole, zejména na fakultách dopravních, strojních nebo 
elektrotechnických, ale i k dalšímu vzdělávání příbuzných oborů na jiných odborně 
zaměřených vysokých a vyšších odborných školách. Absolvent bude vzdělán tak, aby získal 
vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní 
vzdělávání a uplatnění se na měnícím se trhu práce. 

 

Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa  

Výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny souborem vědomostí, dovedností (intelektových i psycho- 
motorických), návyků, postojů apod., které si žák v průběhu vzdělání osvojí a je schopen je na 
určité úrovni prokázat. Absolvent je po ukončení vzdělávání vybaven souborem kompetencí. 
Jimi označujeme schopnosti, znalosti a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které 
jsou předpokladem pro výkon povolání. Kompetence se dělí na klíčové a odborné. Dovednosti 
nejsou izolované, ale navzájem se prolínají a doplňují. Žák si je postupně osvojuje, prohlubuje 
v průběhu celého vzdělávání ve střední škole. 

Absolvent získal praktické dovednosti na školních pracovištích a na pracovištích smluvních 
partnerů. Je schopen ručně a strojně obrábět materiály. Naučil se obsluhovat, seřizovat a 
kontrolovat pracovní zařízení a prostředky, používat běžné a mechanizované nástroje, 
odstraňovat poruchy na strojích a zařízeních. Naučil se zásadám manipulace s materiálem a 
předpisům pro používání zdvihacích zařízení. Dále byl připraven provádět náročnější činnosti 
v dělnických profesích. Je schopen vykonávat vybrané funkce provozního charakteru v pozici 
zaměstnance, také podnikat v živnostech. 
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Kompetence absolventa 

Vztahují se k výkonu pracovní činnosti. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon 
konkrétního povolání a vyjadřují absolventovu způsobilost k pracovní činnosti. Tvoří je 
soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon povolání. 
Vzdělávání směřovalo k tomu, aby si žák prohloubil a rozvinul, v návaznosti na dosažené 
vzdělání, následující klíčové a odborné kompetence. 

Odborné kompetence 

Rozvoj kompetencí směřuje k tomu, aby absolvent: 

• Využíval znalostí o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných 
nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů. Měřil délkové rozměry pevnými, 
posuvnými a mikrometrickými měřidly, kontroloval a měřil geometrické tvary a 
vzájemnou polohu ploch součástí apod. Při pracovních činnostech používal adekvátní 
technické prostředky, stroje, nástroje, nářadí a zařízení, přípravky, pomůcky a 
materiál, orientoval se v technologických postupech, posuzoval vlastnosti materiálů 
pro daný technologický postup. 

• K diagnostikování stavu strojů a zařízení používal příslušných nástrojů a měřidel, ke 
sledování průběhu pracovních činností a k posuzování jejich výsledků vhodné měřicí a 
kontrolní prostředky a zařízení. Volil a používal maziva a další provozní látky pro 
zajištění provozuschopnosti zařízení. Jednal v souladu s předpisy o nakládání s 
ropnými látkami. 

• Zpracovával jednoduché i složitější náčrtky k doplnění technologického postupu, četl 
odbornou technickou dokumentaci a pracoval s ní při procesu výroby, montážích a 
opravách složitějších strojů a zařízení. Obsluhoval, seřizoval a kontroloval pracovní 
zařízení a prostředky. 

• Volil a připravoval materiály a spojovací části pro opravy strojů a zařízení, pečoval o 
ně a prováděl jejich opravy, běžnou údržbu a obsluhu. 

• Prováděl nenáročné povrchové úpravy různých součástí, popřípadě menších celků. 
Vyráběl a upravoval drobné a jednoduché díly potřebné pro provedení opravy ručním 
popřípadě strojním obráběním. 

•  Rozuměl technologickým postupům při montáži a kontrole správné funkční činnosti 
strojů a zařízení. Pracoval samostatně při jejich sestavení, zabíhání a předávání 
uživateli. Je schopen stanovit pracovní postupy k využívání moderních pracovních 
metod a pomůcek. 

•  Získal zásadní poznatky a dovednosti při manipulaci s dílci a celky velkých hmotností. 

•  Uvažoval a jednal ekonomicky a v osobním i pracovním životě pracoval hospodárně. 
Dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, 
znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání. 

• Uměl vyrobit nebo upravit drobné a jednoduché díly potřebné pro operativní 
provedení opravy (ručním popřípadě strojním obráběním a zpracováním 
udržoval používané nářadí, nástroje a pomůcky (broušení, ošetření, drobné opravy  
apod.) 

• Rozuměl opravám strojů a zařízení tak, aby je mohl prakticky řešit, chápal principy a 
technologie konstrukcí zvládal opravy strojů, zařízení, konstrukcí apod. 

• Ovládal minimálně jednu z technologií svařování kovů 
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• Uměl tepelně zpracovat malé, pro funkci zařízení nepříliš důležité součásti, části 
strojů, nářadí apod. 

• Ovládal zdvihací a dopravní stroje a vázání břemen (po získání potřebného oprávnění) 

• respektoval své reálné odborné i osobní kvality, snažil se konstruktivně zvažovat své 
možnosti v oblasti profesní dráhy a měl reálnou představu o kvalitě své práce, 
pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a 
konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a odstraňování vzniklých nedostatků. 

 

Klíčové kompetence  

Klíčové kompetence všeobecné jsou přenositelné a použitelné soubory kvalit osobnosti a 
občana demokratické společnosti (zahrnující vědomosti, intelektové dovednosti, postoje, 
hodnotové orientace), které každý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně žít v 
současném světě. Mohou být využívány téměř u každého druhu práce, bez ohledu na 
odbornost, proto přispívají k možnosti vykonávání náročnější profese absolventů. Tyto 
kompetence jsou významné i pro celoživotní učení. Na jejich rozvoji se podílí jak všeobecné, 
tak odborné vzdělávání.  

Komunikativní a jazykové kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• ovládal základní typy mluvených i psaných projevů, orientoval se v textu, vyjádřil 
hlavní myšlenky; srozumitelně, souvisle a jazykově správně formuloval své myšlenky 
a názory;  

• uměl číst s porozuměním texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával 
získané informace;  

• rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atd. (aby uměl 
využívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání a výměně 
informací);  

• vyjadřoval se kultivovaně, v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně;  

• znal cizí jazyk na úrovni běžné hovorové konverzace, osobního, pracovního a 
veřejného života a s porozuměním dovedl číst (za pomoci slovníku) populárně 
odborné nebo odborné texty.  

Personální kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• sebekriticky posuzoval své možnosti, odhadoval výsledky svého chování v určitých 
situacích;  

• stanovoval si cíle podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a životních 
podmínek;  

• vyhodnocoval dosažené výsledky, efektivně se učil a pracoval;  

• využíval ke svému vzdělávání zkušeností jiných lidí;  

• přijímal hodnocení a názory okolí, kultivovaně na ně reagoval, přijímal radu i kritiku, 
bral si z nich poučení;  

• pečoval o své fyzické i duševní zdraví.  

Sociální kompetence  



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 16 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• se stal trvale aktivním;  

• vhodně reagoval na měnící se životní i pracovní podmínky a podle svých schopností a 
možností je pozitivně ovlivňoval;  

• pracoval v týmu a podílel se na plnění společných pracovních a jiných činností;  

• přijímal úkoly a odpovědně je plnil;  

• podněcoval práci v týmu vlastní iniciativou, s cílem zlepšovat společnou práci;  

• dokázal rozdělovat úkoly v pracovním kolektivu; 

• respektoval osobní návyky druhých;  

• přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházel osobním 
konfliktům.  

Řešení pracovních a mimopracovních problémů  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• samostatně zvládal běžné pracovní i mimopracovní úkoly; 

• porozuměl zadání úkolu nebo určil podstatu problému, získal informace potřebné k 
jeho odstranění, popřípadě zvolil možnosti řešení a zdůvodnil je; vyhodnotil a ověřil 
správnost svého postupu a dosažených výsledků;  

• na základě plnění praktických úkolů v pracovním i mimopracovním životě si vytvářel 
vlastní zkušenosti, dovednosti, návyky a vědomosti;  

• přijímal kritiku a využíval ji při zkvalitnění a zefektivnění své práce.  

Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• pracoval s osobním počítačem jako nástrojem řešení úloh;  

• používal software, zejména textové, tabulkové editory a programy pro tvorbu 
prezentací;  

• používal software CAD, případně CAD pro tvorbu elektrodokumentace; 

• využíval ve své práci PC síť;  

• prosazoval modernizaci prostředků informačních technologií;  

• komunikoval prostřednictvím elektronické pošty a využíval internet ve své práci;  

• pracoval s informačními zdroji i v mimopracovním životě.  

Základní matematické postupy při řešení praktických úkolů  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• volil pro řešení úkolů odpovídající matematické postupy a techniky, používal vhodné 
algoritmy s ohledem na jejich efektivitu řešení;  

• definoval, vytvářel a ověřoval vlastní algoritmy řešení praktických úkolů;  

• využíval a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 
schémata, apod.);  

• na základě dílčích postupů řešil ucelené praktické úkoly při vytvoření kompletního 
projektu.  
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Pracovní uplatnění  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání;  

• měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru;  

• dovedl komunikovat s budoucími zaměstnavateli na trhu práce;  

• znal svá práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;  

• osvojil si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 
podnikatelských aktivit.  

Občanské kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• jednal odpovědně a samostatně;  

• žil čestně; 

• měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a uměl předcházet problémům;  

• vážil si lidské svobody a lidských práv, ctil humánní a demokratické hodnoty;  

• upřednostňoval slušný a vstřícný přístup k jiným lidem;  

• uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobní postavení ve společnosti;  

• vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;  

• dovedl jednat s lidmi a kultivovaně diskutovat; 

• chránil životní prostředí, chápal potřebu jeho udržitelnosti a význam zachovat životní 
prostředí pro budoucí generace;  

• jednal hospodárně, ctil hodnotu práce a jejích výsledků a pečoval o veškerý majetek;  

• vážil si hodnot jak materiálních, tak i duchovních;  

•  uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a ctil zdraví a život jako nejvyšší hodnotu;  

• dodržoval zásady kultury jazykového projevu a běžných forem komunikace.  

Ekonomika a trvale udržitelný rozvoj společnosti  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• znal hodnotu a užitečnost vykonané práce;  

• znal finanční náročnost různých, zejména technických prací, energetických zdrojů;  

• uměl plánovat a posuzovat náklady, výnosy a zisk;  

• uměl posuzovat ekonomicko-ekologické závislosti ve prospěch životního prostředí;  

• uměl ekonomicky zacházet s materiálem a energiemi.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – požární ochrana  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:  

• chápal bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků;  

• dodržoval příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a hygienické předpisy;  
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• používal osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem, 
předpisů, směrnic pro dané činnosti a pracovní postupy;  

• uplatňoval oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, v rámci 
bezpečnostních a protipožárních předpisům při práci či případném pracovním úrazu.  

 
Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání  

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou a výučním listem ve třetím ročníku na 
základě vykonání závěrečné zkoušky podle platných předpisů MŠMT. 

Ročníkové vysvědčení žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, obsahuje 
na rubové straně doložku: „Vzdělávání se uskutečnilo v souladu s Vyhlášením pokusného 
ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání L a H umožňujícího dosažení středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v Střední škole 
železniční, technické a služeb, Šumperk (č. j. MŠMT 18477/2012-23 podle § 171 odst. 1 zákona 
č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů“). 

Vysvědčení o závěrečné zkoušce žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, 
vydané ve 3. ročníku po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje na rubové straně 
doložku: 
„Závěrečná zkouška se uskutečnila dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 126/2011 
Sb., v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace a  průběhu  modelu vzdělávání 
L a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání 
s maturitní zkouškou ve Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk (o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 
znění pozdějších předpisů“). 

Vysvědčení o závěrečné zkoušce žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusné ověřování, 
vydané ve 3. ročníku po úspěšném složení závěrečné zkoušky obsahuje na lícní straně kód a 
název oboru vzdělávání, ve kterém byla vykonána závěrečná zkouška. Název školního 
vzdělávacího programu a délka odpovídá čtyřletému oboru vzdělávání, který žáci studují. 

Výuční list žáků, kteří se vzdělávali podle tohoto pokusného ověřování, vydaný ve 3. ročníku 
po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obsahuje na rubové straně doložku: 
„Závěrečná zkouška se uskutečnila dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 126/2011 
Sb., v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání L 
a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání 
s maturitní zkouškou ve Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk, č. j. MSMT-
18477/2012-23 podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“  

Maturitní zkouška se připravuje a organizuje dle zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 
zkoušce. Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s 
maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. 

Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky obsahuje: 

1. Povinnou zkoušku z Českého jazyka 
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• komplexní zkouška bez práva volby předmětu konané formou didaktického testu, 
písemné práce a ústní zkoušky. 

2. Volitelnou zkouškou z Cizího jazyka 

•  komplexní zkouška z předmětu, s právem volby cizího jazyka konané formou 
didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. 

3. Volitelnou zkouškou z Matematiky 

• zkouška se koná formou didaktického testu. 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

 Je stanovená ředitelem školy. Slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a dalších 
profesních záměrů. 

4. Povinná profilová zkouška – praktická zkouška, konaná na pracovišti odborného 
výcviku nebo na pracovišti sociálního partnera.  

• Zkouška se koná formou prokázání praktických znalostí a činností z oblasti 
opravárenství 

5. Povinná profilová zkouška z odborných předmětů  

•  Témata jsou určena z odborných předmětů - Strojírenská technologie, 
Strojnictví, Stavba a provoz strojů, Technologie montáží a oprav.  Zkouška se 
koná ústní formou. 

6. Povinná profilová zkouška, obsahově sestavená z témat odborných prací, které žák 
vykonával na úseku odborného výcviku v součinnosti se znalostmi z dalších 
odborných předmětů.  

•     Zkouška se koná písemnou formou. 

 

Kompetence absolventa 

Vztahují se k výkonu pracovní činnosti. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon 
konkrétního povolání a vyjadřují absolventovu způsobilost k pracovní činnosti. Tvoří je 
soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon povolání. 
Vzdělávání směřovalo k tomu, aby si žák prohloubil a rozvinul, v návaznosti na dosažené 
vzdělání, následující klíčové a odborné kompetence. 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

• Má pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 
pořizuje si poznámky; 

• sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků 
svého učení ze strany jiných lidí; 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

• uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí efektivně 
vyhledávat a zpracovávat informace; je čtenářsky gramotný; 
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• zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

• Porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 
problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, 
vyhodnocuje a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 
empirické) a myšlenkové operace; 

• volí prostředky a způsoby /pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky/ vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Komunikativní kompetence 

• Formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 
jazykově správně 

• účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná 
i odborná témata; 

• dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

• zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad apod.); 

• vyjadřuje se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

• dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
nejméně v jednom cizím jazyce; 

• dosahuje 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); 

• chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k 
prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení; 

• vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 
psaných a vhodně se prezentuje. 

Personální a sociální kompetence 

• Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a 
chování v různých situacích; 

• stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 
orientace a životních podmínek; 

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 
lidí, přijímá radu i kritiku; 

• ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; 

• má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si 
vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 
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• adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 
možností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické 
záležitosti, je finančně gramotný; 

• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

• přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; 

• podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 
zvažuje návrhy druhých; 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 
konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném 
zájmu; 

• dodržuje zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

• uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní 
a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

• zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 

• chápe význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a 
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v 
evropském a světovém kontextu; 

• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen 
pozitivní vztah; 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 
uplatňování hodnot demokracie. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 
si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 
pracovním podmínkám; 

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

• má 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; 

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

• vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 
potenciál a své profesní cíle; 

• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

• rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže 
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vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního 
prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 

Matematické kompetence 

• Efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v 
běžných situacích; 

• správně používá a převádí běžné jednotky; 

• používá pojmy kvantifikujícího charakteru; 

• provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

• nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je vymezit, 
popsat a správně využít pro dané řešení; 

• čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata 
apod.); 

• aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 
prostoru. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 
informacemi 

• Pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií; 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

• učí se používat nové aplikace; 

• komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline 
komunikace; 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 
Internet; 

• pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií; 

• uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 
a kriticky přistupuje k získaných informacím, být mediálně gramotní. 

Odborné kompetence 

Zhotovovat či dohotovovat součásti strojírenských výrobků 

• Volí pracovní postupy a zpracovává materiály a součásti ručně s nářadím a nástroji 
nebo pomocí strojů a zařízení; 

• orientuje se v materiálech technických i pomocných, určuje vhodnost a vypočítává 
spotřebu; 

• pracuje s technickou dokumentací, provádí měření a kontrolu, zhotovuje náčrty. 

Sestavovat, oživovat a seřizovat strojírenské výrobky 

• Čte výkresy a schémata, používá normy a názvosloví, rozlišuje součásti a provádí 
funkční zkoušky výrobků, volí postupy montáže; 
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• používá a udržuje manipulační prostředky; 

• dohotovuje součásti a sestavuje výrobky a zařízení, organizuje montážní činnosti 
včetně údržby montážního nářadí a pomůcek. 

Revidovat strojírenské výrobky, opravovat je a provádět servisní činnosti 

• Volí způsob diagnostiky a diagnostikuje technický stav a případné závady výrobků; 

• získává údaje pro servis, provádí seřizování a revize včetně zápisů, předává uživatelům 
včetně seznámení s používáním. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• Má osvojeny zásady a návyky bezpečné činnosti a je vybaven vědomostmi o první 
pomoci; 

• chápe BOZP a zná systém péče o zdraví, jakož i základní právní předpisy. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

• Dodržuje normy, chápe kvalitu jako nástroj dobrého jména, dbá na její zabezpečování 
podle systémů řízení jakosti. 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

• Efektivně nakládá s materiály a energiemi (i s ohledem na živ. prostředí) zejména z 
pohledu hospodaření s finančními prostředky; 

• zná význam vykonávané činnosti, její ohodnocení společenské a finanční, a zvažuje při 
plánování náklady, výnosy i dopady na životní prostředí. 

2.5. Podmínky realizace 

Materiální zabezpečení výuky  

Výuka teoretických předmětů probíhá v kmenových učebnách. Všechny slouží jako 
multimediální s připojením na internet a disponují výškově stavitelným nábytkem. Pro 
zobrazování dataprojektorem se využívají bílé tabule nebo plátno. K výuce odborných 
předmětů slouží odborná učebna. 

Výuka informatiky, rozpočtování a projektování na PC v grafických programech probíhá ve 
dvou plně vybavených počítačových učebnách.  Obě jsou připojeny ke školní síti a internetu. 
Učebny lze využívat i v ostatních předmětech. Škola zajišťuje pouze revizi nabíjecích zdrojů.  

 

Personální zabezpečení výuky  

Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní učitelé. Jednotliví pedagogičtí pracovníci průběžně 
absolvují odborná školení, semináře a kurzy, čímž získávají pro svou každodenní práci nové 
podněty, aktuální poznatky, dovednosti a náležitou certifikaci. 

2.6. Spolupráce se sociálními partnery 

Škola spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, úřadem práce a vytváří řadu kontaktů se 
zástupci regionálních firem, kteří jsou škole nápomocni při výchově a vzdělávání žáků. Ve 
spolupráci s úřadem práce se organizuje řada rekvalifikačních kurzů v oborech, které se na 
škole vyučují.  
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K velmi dobré spolupráci dochází se školskou radou a Nadačním  fondem SŠŽTS, rodiče, 
případně sami žáci mohou ovlivňovat celou řadu školních aktivit. 

V oblasti odborných kompetencí klást důraz na: 

• Technické vyjadřování 

• Praktické uplatnění matematických výpočtů. 

Žáci vykonávají odborný výcvik částečně pracemi na zakázkách a jsou tak v bezprostředním 
kontaktu s praxí. Odborníci z praxe jsou aktivně přítomni jak u závěrečných zkoušek, tak u 
maturitních zkoušek. 

Profilová část maturitní zkoušky je realizována ve spolupráci se sociálními partnery, popř. na 
pracovištích sociálních partnerů. 

Řada podniků v regionu vytváří dostatečné zázemí pro odbornou praxi žáků i pro jejich 
budoucí profesní uplatnění. Máme velmi dobrou dlouhodobou spolupráci se sociálními 
partnery. Pružně reagujeme na měnící se potřeby trhu práce. Sociální partneři byli zapojeni 
do příprav tvorby ŠVP Strojní mechanik – zámečník. V rozsahu studie došlo v průzkumu 
potřeb regionu e-mailem, formou pohovorů s významnými zaměstnavateli i menšími 
zaměstnavateli. Dále bylo téma diskutováno na úrovni Úřadu práce v Šumperku, 
Předsednictvu Okresní hospodářské komory a Radě pro Rozvoj lidských zdrojů Olomouckého 
kraje. Obdobně bylo postupováno při zapojení školy do pokusného ověřování modelu L a H. 
 

Spolupráce: 

a)  při zajišťování odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích – 
zajišťováno prostřednictvím zástupce ředitele, který spolu s vedoucími odloučených 
pracovišť dlouhodobě spolupracuje s významnými zaměstnavateli regionu (Škoda 
Transportation Šumperk, UNEX, s. r. o, Uničov, Fortex AGS, a. s. Šumperk…); 

b) při závěrečných zkouškách nebo profilové maturitní zkoušce se škola obrací 
prostřednictvím zástupce ředitele na zaměstnavatele regionu a na Okresní 
hospodářskou komoru  - doplnění zkušební komise o odborníka z praxe; 

c) při realizaci Středoškolské odborné činnosti; 

d) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurze, soutěže, poznávací akce apod.; 

e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož součástí jsou plány osobního 
rozvoje pedagogických pracovníků. 

Sociální partnerství, odborná praxe žáků v ŠVP 

Navázat spolupráci se sociálními partnery, firmami a za účelem získání reálných představ o 
činnostech na firmách výrazně zlepšit kvalitu odborných praxí žáků. 

Pověřený pracovník aktivně vyhledává a zprostředkovává umisťování žáků přímo do firem na 
výuku odborné praxe s možností nástupu do zaměstnání po ukončení studia. Současně 
průběžně monitoruje kvalitu praxí u jednotlivých žáků, zprostředkovává zpětnou vazbu jak od 
žáků, tak od zaměstnavatelů, spolupráci vyhodnocuje a vedení školy předkládá návrhy na 
zlepšení případných nedostatků.  Informuje žáky o možnostech spolupráce se sociálními 
partnery a o možnostech získání zaměstnání. 
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2.7. Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Integrace do výuky 

 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan 

Biologicko-chemický základ 

Biologie 

Tělesná výchova 

Tělesná cvičení, Pohybové hry, Gymnastika 

Základy informatiky  

Programové vybavení počítačů, Prezentace 

2. ročník 

Dějepis 

Starověk , Novověk (19. století), Novověk (20. století) 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan 

Tělesná výchova 

Lyžování - Lyžařský kurz 

3. ročník 

Literatura 

Česká meziválečná próza, České meziválečné drama 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě - Sportovně turistický den 

Ekonomika 

Subjekty národního hospodářství 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Česká meziválečná próza, Česká meziválečné drama 

 

Pokrytí v projektu 

Lyžařský kurz, Sportovně-turistický den 

Člověk a životní prostředí 
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Integrace do výuky 

 

Fyzika 

Molekulová fyzika a termika 

Biologicko-chemický základ 

Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, 
Biochemie 

Tělesná výchova 

Atletika 

Základy informatiky  

Technické vybavení počítačů, Internet a lokální síť; služby 
internetu 

Strojírenská technologie 

Koroze a ochrana proti korozi 

2. ročník 

Dějepis 

Novověk (19. století), Novověk (20. století), Středověk (7.-
15. století), Průběžné opakování a exkurze 

Fyzika 

Akustika, Elektřina a magnetismus, Atomová fyzika 

Tělesná výchova 

Lyžování  

Strojírenská technologie  

Základy metalografie, tepelného a chemicko-tepelného 
zpracování kovů 

Strojnictví  

Potrubí, armatury a příslušenství; Pracovní a hnací stroje 

3. ročník 

Literatura 

Kultura 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě 

Ekonomika 

Základní ekonomické pojmy 

4. ročník 

Literatura 

Světová literatura 2. poloviny 20. století 

Elektrotechnika a řízení  

Elektronika, řídící a automatizační technika 

Stavba a provoz strojů 

Provozuschopnost strojů a zařízení 

Pokrytí v projektu 

Lyžařský kurz, Environmentální den 
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Člověk a svět práce 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Cizí jazyk 

Tematické okruhy 

Tělesná výchova 

Tělesná cvičení, Gymnastika 

Základy informatiky  

Textový editor Word, Prezentace 

Technologie 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Základy administrativního stylu 

1. cizí jazyk ANJ, NEJ 

Tematické okruhy 

Dějepis 

Novověk (19. století), Novověk (20. století) 

Matematika 

Funkce 1. část (lineární funkce, nepřímá úměrnost), 
Rovnice a nerovnice 1. část, Planimetrie 

Strojnictví 

Zdvihací a dopravní zařízení 

3. ročník 

1. cizí jazyk ANJ 

Tematické okruhy 

Matematika 

Stereometrie  

Ekonomika 

Podniková ekonomika personalistika 

4. ročník 

1. cizí jazyk ANJ, NEJ 

Tematické okruhy 

Měření  

Měření ve strojírenství 

Seminář z matematiky 

Posloupnosti a finanční matematika, Číselné obory, 
Rovnice a nerovnice, Funkce, Planimetrie, Stereometrie, 
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

Pokrytí v projektu 

Projektový týden, Závěrečná maturitní práce 
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Informační a komunikační technologie 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Tělesná výchova 

Teoretické poznatky, Tělesná cvičení 

Strojírenská technologie  

Rozdělení materiálů, označování, vlastnosti a použití 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Základy administrativního stylu 

Dějepis 

Novověk (20. století) 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk v 
mimořádných situacích 

Tělesná výchova 

Lyžování  

Technická dokumentace 

Speciální výkresy, servisní a technologická dokumentace 

3. ročník 

1. cizí jazyk ANJ, NEJ 

Řečové dovednosti 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě  

Ekonomika 

Podniková ekonomika ekonomický informační systém, 
účetnictví 

CAD systémy 

CAD systémy 

4. ročník 

Matematika 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

1. cizí jazyk ANJ, NEJ 

Řečové dovednosti, Poznatky o zemích 

Ekonomika 

Daňový systém 

CAD systémy 

Tvorba a úprava výkresů 

Pokrytí v projektu 

Environmentální kurz, Projektový týden, Závěrečná maturitní práce 
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3. Učební plán 

3.1. Přehled a rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do 
ŠVP 

Škola: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

Kód a název RVP: RVP 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Min. počet 
týdenních 
vyuč. hodin 

Vyučovací předmět 

Počet vyučovacích 
hodin za studium 

týdně celkem týdně 
z toho 
disponibi
lní 

celkem 

Jazykové vzdělávání a komunik. 15 480 
   

 677 

- český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 8 
 

270 

- cizí jazyk 10 320 1. cizí jazyk (ANJ, NEJ) 12 
 

407 

Společenskovědní vzdělávání 5 160 Občanská nauka 3 
 

102 

   
Dějepis 2 

 
70 

Přírodovědné vzdělávání 6 192 Fyzika 4 
 

142 

   
Biologicko-chemický 
základ 

2 
 

72 

Matematické vzdělávání 10 320 Matematika 12 
 

407 

Estetické vzdělávání 5 160 Literatura 5 3 101 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 8 
 

274 

Vzdělávání v ICT 4 128 IKT 3 
 

108 

Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika 3 
 

100 

Odborné vzdělávání 42 1344 
 

73 32 1105,5 

Výrobky 10 320 

Strojírenská 
technologie 

5 3 107 

Strojnictví 6 4 142 

Technická 
dokumentace 

4  2 71 

Mechanika 2 1 32 

Elektrotechnika a řízení 4 2 66 

CAD systémy 5 4 132 

   
Stavba a provoz strojů 2 1 32 

Montáž, servis a opravy výrobků 

32 1024 
Technologie 9 

 
315 

Měření 2 
 

64 

  
Technologie montáží a 
oprav 

4 
 

132 
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Odborný výcvik 30 15 523,5 

       

Celkem disponibilní dotace 30 960   40 1366,5 

Celkem zákl. dotace 98 3136 
 

98 
 

3369 

Celkem     138 
 

4735,5 

3.2. Učební plán ročníkový 

Povinné předměty 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 
Celkem 

Český jazyk a literatura 1 2 2 3 8 

1. cizí jazyk 2 3 3 4 12 

Dějepis – 2 – – 2 

Občanská nauka 1 – 1 1 3 

Fyzika 2 2 – – 4 

Biologicko-chemický základ 2 – – – 2 

Matematika 2 3 3 4 12 

Český jazyk a literatura 1 1 1 2 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Základy informatiky 3 – – – 3 

Ekonomika – – 2 1 3 

Strojírenská technologie 3 2 – – 5 

Strojnictví 3 3 – – 6 

Technická dokumentace 2 2 – – 4 

Technologie 3 3 3 – 9 

Mechanika – – – 2 2 

Elektrotechnika a řízení – – 2 2 4 

CAD systémy – – 3 2 5 

Programování CNC – – – 2 2 

Měření – – – 2 2 

Stavba a provoz strojů – – – 2 2 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 31 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

Technologie montáží a oprav – – 2 2 4 

Odborný výcvik 9 10,5 10,5 – 30 

volitelné předměty – – – 1 1 

Celkem  základní dotace 27 25 25 21 98 

Celkem disponibilní dotace 9 10,5 9,5 11 40 

Celkem v ročníku 36 35,5 34,5 32 138 

Nepovinné předměty 
1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

Celkem 

Řízení motorových vozidel – – 1 – 1 

 

Přehled využití týdnů  

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva 36 35,5 34,5 32 

Závěrečná zkouška – – 1 – 

Maturitní zkouška – – – 1 

Časová rezerva 4 4,5 4,5 7 

Celkem týdnů 40 40 40 40 
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4. Učební osnovy 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 

4.1.1. Český jazyk a literatura 

Obecným cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je rozvíjet komunikační kompetence 
žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, 
sdělování a výměně informací. Na základě jazykových a slohových znalostí kultivovat jejich 
jazykový projev, ovlivňovat utváření hodnotové orientace žáků a jejich postojů v oblasti 
kulturní, společenské i mezilidské. K dosažení tohoto cíle přispívá i literárně estetické 
vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Český jazyk a literatura pokrývá svým obsahem vzdělávací oblasti Vzdělávání a 
komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání. Předmět byl v oblasti Estetického 
vzdělávání posílen o jednu disponibilní hodinu. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

• využívali jazykových vědomostí a znalostí v praktickém životě, 

• vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, 

• prezentovali své názory, vhodně argumentovali, obhajovali svá stanoviska, ale i 
naslouchali druhým, 

• orientovali se v současném světě médií, získávali potřebné informace z různých zdrojů 
a kriticky je hodnotili, 

• orientovali se v rozhodujících etapách kulturního a společenského vývoje, 

• interpretovali daný text, při jeho rozboru aplikovali poznatky z literární teorie, 
analyzovali jej také po stránce jazykové a stylistické. 

Učivo je tvořeno dvěma základními složkami předmětu - jazykovou a literární, které se 
vzájemně prolínají. Jazykové učivo aktivuje jazykové komunikativní kompetence žáka, na 
jejichž základě je schopen ústně a písemně se vyjadřovat, formulovat své myšlenky, a to v 
souladu se zásadami kultury projevu a chování. Při práci s textem si žák osvojí praktické 
zásady metod racionálního studia a samostatného sebevzdělávání.  

Literární učivo má svým zaměřením a obsahem výraznou funkci esteticko-výchovnou. 
Základním jeho prostředkem je literární dílo a jeho interpretace. 

Protože v obou složkách předmětu je rozhodující práce s textem, umělecké i neumělecké 
povahy, je jí v každém ročníku věnována patřičná pozornost projevující se v navýšení počtu 
vyučovacích hodin. Dochází k propojení jazykové, stylistické, estetické a literární složky 
předmětu. 
 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V oblasti postojové orientace žáka vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

• chápali význam kultury osobního projevu pro své společenské a pracovní uplatnění, 
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• chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, 

• si vytvářeli osobní vztah k jazyku jako důležité součásti národní kultury, 

• směřovali k vědomému kultivovanému čtenářství. 

 
Organizace výuky 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. 

V předmětu budou využívány zejména: 

• metody klasické (vyprávění, výklad, přednáška, žákovský referát, rozhovor), 

• metody aktivizující (dialog, diskuse, problémové vyučování, problémové učení), 

• metody komplexní (frontální vyučování, skupinová výuka, kritické myšlení). 

 
Výuka bude probíhat v kmenových učebnách, část hodin v učebnách, jež jsou vybaveny 
počítačovou technikou. Její součástí jsou návštěvy divadelních a kulturních představení, 
výchovných koncertů a kulturně-vědeckých institucí, knihovny, muzea, archivu. Vyučující na 
ně odkazuje při zadávání komunikačních a stylistických cvičení, v literatuře vhodně doplňují 
literárněvědné znalosti. 

 

Hodnocení žáků 

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem. 

Zvláštní důraz se klade zejména na : 

• žákovu samostatnost, 

• samostatnou přípravu mimo vyučování s možností využit moderních technologií při 
získávání informací, 

• kultivovanost jazykového projevu žáka, 

• uplatňování pravopisných znalostí, 

• využívání literárně-vědných poznatků při práci s textem, 

• aktivní přístup k řešení zadaných úkolů ve vztahu k oboru vzdělání. 

 
V hodnocení se zohlední žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, což je podrobně 
uvedeno v Charakteristice ŠVP. 

V 1. až 3. ročníku jsou stanoveny dvě kontrolní slohové práce za rok, podle výběru učitele buď 
obě školní, nebo jedna domácí. Ve 4. ročníku je kontrolní slohová práce pouze jedna. Slohové 
práce se připravují formou cvičných prací a dílčích úkolů. Podkladem pro průběžné zkoušení 
je prověřování žáků těmito způsoby: ústní zkoušení, písemné testy, diktáty, pravopisná, 
mluvnická a stylizační cvičení. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku. 
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V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k učení 

• komunikativní kompetence 

• personální a sociální kompetence 

• občanské kompetence a kulturní povědomí. 

 
Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

1. ročník - bezproblémově zapisuje poznámky podle diktátu, 

2. ročník - zpracuje text v původní podobě a zachytí hlavní myšlenky, seznámí se ze 
základy úspěšné komunikace, volí přiměřenou formu pro mluvený nebo psaný projev, 
veřejně ho prezentuje, seznámí se s pravidly efektivní telefonní komunikace, seznámí 
se ze zásadami veřejného vystupování, 3. ročník - účastní se diskuze při akceptování 
pravidel jejího vedení, seznámí se s principy věcné argumentace, 4. ročník - pořizuje si 
poznámky z mluveného projevu. 

Předmět naplňuje průřezová témata: 

• Občan v demokratické společnosti (umí jednat s lidmi, diskutuje o citlivých otázkách, 
hledá kompromis, orientuje se v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí, je 
schopen odolávat myšlenkové manipulaci, má vhodnou míru sebevědomí a 
sebeodpovědnosti); 

• Člověk a svět práce (písemně a verbálně se prezentuje při jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, formuluje svá očekávání a priority, uvědomuje si význam vzdělání pro 
život, je motivován k aktivnímu pracovnímu životu); 

• Informační a komunikační technologie (ovládá práci s informacemi z různých zdrojů 
na různých médiích, kriticky přistupuje k získaným informacím a posuzuje rozdílnou 
věrohodnost různých informačních zdrojů, komunikuje elektronickou poštou, v 
elektronické formě dokáže zpracovat základní útvary administrativního stylu); 

• Člověk a životní prostředí (váží si materiálních a duchovních hodnot, chrání je a 
zachovává pro budoucí generace). 

 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky, 

 vyhotovuje souvislé, výstižné a srozumitelné texty na dané téma, 
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 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 identifikuje cílenou manipulaci, 

 najde si optimální roli v týmu vhodnou pro svou osobnost, 

 přijímá příslušnou roli v týmu a plní její úkoly, 

 jedná v zájmu týmu, své zájmy podřídí zájmům skupiny, 

 zadanou práci zpracovává dle pokynů učitele, samostatně nebo v určené skupině, 

 při zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 propojuje znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů do celku a uplatňuje je v 
oboru i běžném životě. 

ÚVOD DO STUDIA ČESKÉHO JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v obsahu a rozsahu učiva 
- seznámení s plánem učiva  

- doporučená literatura  

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

orientuje se v soustavě jazyků 

vysvětlí základní funkce jazyka 

orientuje se v systému slovanských jazyků 

- jazyk, řeč, mluva  

- jazyk a písmo  

- jazykověda a její disciplíny  

- jazykové skupiny  

METODY RACIONÁLNÍHO STUDIA TEXTU 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

orientuje se ve výstavbě textu 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

samostatně zpracovává informace 

interpretuje obsah textu a jeho částí 

- orientace v textu, metoda trojího čtení  

- zpracování informací: výpisky, osnova, 

konspekt, anotace  

- práce se slovníky, s internetem 
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zaznamenává bibliografické údaje 

vypracuje anotaci 

seznámí se se službami knihoven 

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

- spisovný jazyk, hovorová čeština, obecná 

čeština  

- nespisovné útvary (nářečí, slang, argot, profesní 

mluva) 

NORMA A KODIFIKACE 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vysvětlí současné změny českého jazyka 

vysvětlí vliv spisovné výslovnosti na 

kulturu projevu 

- úzus, norma, kodifikace  

- normativní jazykové příručky  

- vývojové tendence češtiny  

- jazyková kultura 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

vysvětlí vliv spisovné výslovnosti na 

kulturu projevu 

rozlišuje nesprávnou výslovnost 

- fonetika a fonologie  

- soustava českých hlásek  

- zvuková stránka slova a věty  

- zásady spisovné výslovnosti  

- výslovnost slov přejatých 

GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví a skladby 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

- hlavní principy českého pravopisu  

- pravopis lexikální, morfologický, syntaktický 

ÚVOD DO STYLISTIKY 

Výstup – Žák Učivo 

vystihne charakteristické znaky různých - slohotvorný proces a slohotvorní činitelé  
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druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

- styl projevů mluvených a psaných  

- funkční rozvrstvení jazykových prostředků  

- funkční styly, slohové postupy a útvary 

ÚTVARY PROSTĚ-SDĚLOVACÍHO STYLU 

Výstup – Žák Učivo 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

přednese krátký projev 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

využívá znalostí základních útvarů daného 

stylu v praxi 

- charakteristika stylu, jazykové prostředky  

- přehled útvarů prostě sdělovacího stylu 

VYPRAVOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

(kritizovat, polemizovat) 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

využije své vyprávěcí schopnosti 

prostřednictvím slohové práce 

- podstata vypravování a jeho kompozice  
- jazyk vypravování 

BĚŽNÁ JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Výstup – Žák Učivo 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví a skladby 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

- projevy mluvené a psané  

- krátké informační útvary (blahopřání, 

kondolence, telefonní hovor, e-mail, fax, osobní 

dopis, běžný společenský styk)  

- předpoklady úspěšného projevu 
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(kritizovat, polemizovat) 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

přednese krátký projev 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se se základy úspěšné komunikace, 

 zpracuje svůj strukturovaný životopis, 

 bezproblémově zapisuje poznámky podle diktátu, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 při zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 aktivně se účastní kulturních akcí v rámci školy i mimo ni. 

ÚVODNÍ HODINA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v rozsahu a obsahu učiva 
- seznámení s učivem  

- doporučená literatura 

GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

- hlavní principy českého pravopisu  

- složitější případy  

- psaní velkých písmen 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 39 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

TVAROSLOVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

provede tvaroslovný rozbor 

- principy třídění slov  

- mluvnické kategorie jmen, zvláštnosti  

- podstatná jména a přídavná jména, zájmena, 

číslovky  

- zvláštnosti a problematické tvary  

- tvaroslovný rozbor 

SYNTAX 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

orientuje se ve výstavbě textu 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

provede větný rozbor 

- základní pojmy: věta a výpověď  

- věty z hlediska modality a členitosti, zápor  

- stavba věty jednoduché, větné vztahy a větné 

členy  

- syntaktický rozbor 

NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ-LEXIKOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

samostatně zpracovává informace 

- slovo a pojmenování  

- slovo a jeho význam, významové vztahy  

- vrstvy slovní zásoby  

- slovní zásoba, její proměny a obohacování  

- druhy slovníků a práce s nimi 

ZÁKLADY ADMINISTRATIVNÍHO STYLU 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

- výstavba a jazykové prostředky jednacího textu  

- formální úprava úředních písemností  

- úřední dopis, žádost, plná moc  
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poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

orientuje se ve výstavbě textu 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

sestaví základní útvary administrativního 

stylu 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

samostatně zpracovává informace 

- strukturovaný životopis, inzerát 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

- pomocí prostředků ICT žák vytvoří dle požadavku učitele daný útvar administrativního stylu; 

vypracovaný úkol zašle e-mailovou poštou učiteli 

POPIS 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

- podstata popisu  

- druhy popisu a jejich kompozice  

- popis prostředí, postavy, lyrický popis=líčení 
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samostatně zpracovává informace 

interpretuje obsah textu a jeho části 

CHARAKTERISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

napíše charakteristiku 

- kompozice a jazyk charakteristiky  

- návrh osnovy  

- charakteristika s popisem 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou, 

 akceptuje systém rozvoje kompetencí, kritéria jejich hodnocení a požadavky pro 
dokončení studia; 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 vyhledává texty k zadaným tématům na internetu a kriticky je posoudí. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky 

 respektuje v diskuzi názory druhých 

 seznámí se s pravidly efektivního vedení diskuze 

 v diskuzi věcně argumentuje 
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 bezproblémově zapisuje poznámky podle diktátu 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 přijímá radu a kritiku jako nástroj svého zlepšení; 

 důsledně využívá předepsané kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo,ap.); 

 při zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje; 

 zpracování úkolu považuje za přínos pro sebe samotného v procesu učení. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 propojuje znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů do celku a uplatňuje je v 
oboru i běžném životě. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 PC využívá k běžné přípravě do vyučování, 

 při přípravě na vyučování využívá informačních zdrojů Internetu. 

ÚVODNÍ HODINA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v rozsahu a obsahu učiva 
- seznámení s učivem  

- doporučená literatura 

GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

- opakování základních pravopisných jevů  

- hranice slov v písmu, dělení slov  

- zkratky a značky, členící znaménka  

- čárka ve větě jednoduché a v souvětí  

TVAROSLOVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

- tvaroslovné kategorie sloves  

- tvarosloví problematických jevů  

- neohebné druhy slov  

- tvaroslovný rozbor 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 43 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

provede tvaroslovný rozbor 

SYNTAX 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

provede rozbor souvětí 

provede syntaktický rozbor souvětí 

- souvětí souřadné a podřadné  

- druhy vedlejších vět a významové vztahy mezi 

větami hlavními  

- syntaktický pravopis  

- syntaktický rozbor souvětí 

TVOŘENÍ SLOV 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

samostatně zpracovává informace 

provede slovotvorný rozbor 

vysvětlí základní způsoby tvoření slov 

- slovotvorná stavba slova  

- základní způsoby tvoření slov  

- odvozování, skládání, zkracování  

- přejímání z cizích jazyků  

- současné tvoření slov 

PUBLICISTICKÝ STYL A JEHO ÚTVARY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

- charakteristika stylu, jazykové a sdělovací 

prostředky  

- mluvená publicistika (televize, rozhlas)  

- psaná publicistika (tisk, internetové 
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řídí se zásadami správné výslovnosti 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

orientuje se ve výstavbě textu 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

(kritizovat, polemizovat) 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

přednese krátký projev 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary (zpráva, reportáž, 

pozvánka, nabídka ...) 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

samostatně zpracovává informace 

interpretuje obsah textu a jeho části 

jmenuje denní tisk a tisk své zájmové 

oblasti 

zaznamenává bibliografické údaje 

zpravodajství, teletext, zpravodajství formou 

SMS)  

- noviny a časopisy (strukturní prvky a 

zpravodajské útvary)  

- útvary publicistického stylu (zpravodajství, 

úvodník, komentář, reportáž, fejeton, interview)  
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ÚVAHA, KRITIKA, RECENZE, ESEJ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

orientuje se ve výstavbě textu 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

samostatně zpracovává informace 

interpretuje obsah textu a jeho části 

napíše úvahu na dané téma 

napíše úvahu na dané téma 

- kompozice, jazyk a syntax  

- společné a rozdílné rysy  

- kontrolní práce 
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INDIVIDUÁLNÍ STYL ŽÁKŮ, KOMUNIKACE A ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

(kritizovat, polemizovat) 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

diskutuje a vede dialog 

- dialog a diskuse, polemika  

- zásady diskuse a úspěšné komunikace s lidmi  

- asertivní chování 

 

4. ročník, 3 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou; 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků; 

 akceptuje systém rozvoje kompetencí, kritéria jejich hodnocení a požadavky pro 
dokončení studia; 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky; 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah; 

 vyhledává texty k zadaným tématům na internetu a kriticky je posoudí; 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu, 

 naslouchá názoru svého okolí, hledá kompromisní řešení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 využívá komunikativních dovedností k vytvoření vztahů potřebných k soužití s 
ostatními lidmi, 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky, 
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 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 volí přiměřenou formu pro mluvený nebo psaný projev, veřejně ho prezentuje; 

 účastní se diskuze při akceptování pravidel jejího vedení, 

 v diskuzi věcně argumentuje, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 připraví a řídí pro skupinu diskuzi na zvolené téma, 

 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 při zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje, 

 zpracování úkolu považuje za přínos pro sebe samotného v procesu učení, 

 aktivně se účastní práce ve skupině. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 svým chováním přispívá k dosažení svého optimálního fyzického i duševního 
zdravotního stavu, 

 ve svém chování uplatňuje zásady rovného přístupu a staví se proti diskriminaci, 

 respektuje jedinečnost každé osobnosti. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 pociťuje osobní potřebu se vzdělávat, 

 ke svému vzdělávání přistupuje jako k základu svého celoživotního učení. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 při přípravě na vyučování využívá informačních zdrojů Internetu.  

ÚVODNÍ HODINA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v obsahu a rozsahu učiva 
- seznámení s učivem  

- doporučená literatura 

GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

- řeč přímá a nepřímá  

- psaní slov přejatých  
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orientuje se ve výstavbě textu 

VÝVOJ ČEŠTINY 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

orientuje se ve výstavbě textu 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 

- hláskové a tvaroslovné změny  

- etapy vývoje spisovné češtiny  

- vývoj českého pravopisu 

TVAROSLOVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

- tvarosloví problematických jevů a jejich 

pravopis 

SYNTAX 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

provede komplexní jazykový rozbor 

- komunikační aspekty skladební výstavby textu  

- analýza textu z těchto hledisek  

- skladební rozbor 

ODBORNÝ STYL A JEHO ÚTVARY 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

- charakteristika stylu (rysy, druhy, jazykové 

prostředky)  

- slohové postupy a útvary (odborný popis, 

odborný popis pracovního postupu, technická 

zpráva, výklad)  

- analýza textů  
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chyby 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

orientuje se ve výstavbě textu 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

samostatně zpracovává informace 

pořizuje z odborného textu výpisky a 

výtah, dělá si poznámky z přednášek a 

jiných veřejných projevů 

UMĚLECKÝ STYL A JEHO ÚTVARY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozpozná funkční styl, dominantní 

- charakteristika stylu, jeho esteticky sdělná 

funkce a mnohoznačnost vyjádření  

- jazyk uměleckého textu a jeho zvláštnosti  

- slohové útvary a postupy  

- členění uměleckého textu  

- analýza textů 
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slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

jmenuje slohové postupy uměleckého 

stylu 

interpretuje obsah textu a jeho části 

napíše slohovou práci dle zadání 

OPAKOVÁNÍ UČIVA A SYSTEMIZACE POZNATKŮ 

Výstup – Žák Učivo 

upevní si nabyté vědomosti a dovednosti 
 

4.1.2. Cizí jazyk – ANJ 

Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je 
užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, přijímání, sdělování a výměně 
informací na základě jazykových a slohových znalostí. 

Výuka cizího jazyka u žáků navazuje na získané znalosti ze základní školy, které mají 
představovat úroveň A1, popřípadě A2. Předpokládá se, že si žáci osvojí v průběhu dalších 
čtyř let znalosti a dovednosti stupně B1 Společného evropského referenčního rámce. 
Aktivizaci slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za vzdělání, z čehož 
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20%, u úrovně A2 15 % 
lexikálních jednotek.  

Cílem výuky cizího jazyka na zmíněné úrovni je dorozumět se v běžných situacích všedního 
života tak, aby žák uměl vést srozumitelný a výstižný dialog, orientoval se a rozuměl 
základním myšlenkám psaného textu, aby dostatečně pochopil mluvený projev. 

 
Charakteristika učiva  

Předmět Cizí jazyk pokrývá svým obsahem vzdělávací oblasti Vzdělávání a komunikace v 
cizím jazyce. Obsahové celky navazují na předmět Český jazyk a Společenskovědní 
vzdělávání. Základní hodinová dotace je posílena o dvě disponibilní hodiny. Ve čtvrtém 
ročníku předmět rozšiřuje v oblasti přípravy k maturitní zkoušce předmět Seminář z cizího 
jazyka s jednohodinovou dotací. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel základní myšlenkové operace, svou paměť a schopnost koncentrace,  

• prohluboval a rozšiřoval znalosti o světě, který jej obklopuje,  

• rozvíjel dovednosti učit se a připravoval se celoživotně vzdělávat,  

• formoval aktivní a tvořivý postoj k problémům a k hledání jejich různých řešení,  

• zodpovědně a cílevědomě přestupoval k týmové a samostatné práci,  

• si vytvářel odpovědný přístupu k plnění povinností a k respektování stanovených 
pravidel,  
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• rozvíjel své komunikativní dovednosti a dovedností potřebných pro hodnotný život,  

• vedl dialog a odpovídat na otázky,  

• srozumitelně a bezchybně psal odpovídající text,  

• četl text s pochopením jeho hlavních myšlenek,  

• poslouchal mluvený projev a rozuměl mu.  

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• chápal význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,  

• rozvíjel další možnosti poznávat sama sebe a zejména lidi a národy v jiných zemích, 
jejich zvyky, tradice, zvláštnosti a obraz jejich současného života,  

• rozšiřoval studiem jazyka svou schopnost komunikace a vedení dialogu,  

• se učil vzájemné toleranci, porozumění a podpoře, 

• prohluboval svou osobnostní, národnostní a občanskou identitu,  

• pociťoval potřebu aktivně se zapojit do občanského života,  

• výrazně rozvíjel svou osobnost.  

 

Výuková strategie  
Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou zpracovány zejména metody:  

Klasické  

• slovní (vyprávění, vysvětlování, popis, práce s textem, rozhovor)  

• názorně demonstrační (práce s obrazy). 

Aktivizující  

• diskusní (dialog)  

• didaktické hry.  

Komplexní výukové  

• frontální výuka  

• skupinová a kooperativní výuka  

• kritické myšlení  

• výukové projekty  

• výuka podporovaná počítačem  

• učení v životních situacích.  

Výuka se obohacuje doplňkovým studijním materiálem a pomůckami. Žáci se naučí aktivně 
pracovat s učebnicí a slovníkem. Součástí výuky je sledování videopořadů v cizím jazyce, 
práce s časopisy a internetem. K tomu slouží vybavení školy: video, CD a DVD přehrávač, PC, 
dataprojektor.  



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 52 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

 

Hodnocení výsledků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem. 

Zvláštní důraz se klade zejména na :  

• hodnocení aktivního přístupu k předmětu, způsobu zapojení do obsahu vyučovací 
hodiny,  

• projevování a osvojování znalostí a dovedností nabytých v průběhu vzdělávání,  

• jazykovou pohotovost a připravenost, schopnost správně reagovat na různé situace,  

• dovednost práce s textem a mluvený a písemný projev,  

• sebehodnocení žáků, popřípadě pokus o vzájemné hodnocení výsledků společné 
práce.  

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů  

• komunikativní kompetence.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník - seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených výsledků, 
vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový růst;  

2. ročník – seznamuje se ze základných situačními dialogy, zpracuje jednoduchá 
komunikační témata;  

3. ročník - ústně komunikuje na dálku prostřednictvím ICT a telefonu v běžných životních 
situacích v cizím jazyce, zpracuje svůj strukturovaný životopis v cizím jazyce;  

4. ročník - seznámí se s uplatněním své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků.  

Předmět naplňuje průřezové téma:  

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 

Znalost cizího jazyka umožňuje snadněji porozumět složitosti mateřského jazyka a současně 
obohacuje znalosti a dovednosti v ostatních předmětech, k jejichž cizojazyčné podobě získává 
žák vlastním přičiněním přístup. Zejména při studiu tematických celků využívá znalosti tzv. 
mimojazykové, jimiž obohacuje svůj všeobecně poznávací rozhled.  

1. ročník, 2 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 
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 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou, 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se se základy úspěšné komunikace, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 vede si slovníček pojmů, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 seznámí se s teorií účinků jazyka na druhé lidi, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených 
výsledků, 

 vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový 
růst. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

zaznamená vzkazy volajících 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech 

s porozuměním  

Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a 

práce s textem  

Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení 

zaměřené na situaci a téma  

Produktivní řečová dovednost ústní písemná = 

zpracování jednoduchých textů  

Interakce ústní a písemná  

Jednoduchý kratší monolog na dané téma, 

základy diskuse ve skupině  

Písemné zpracování textu - krátké sdělení a 

osobní dopis 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

Výslovnost: abeceda  

Slovní zásoba tvoření: - pořadí slov ve větě  

- rodina  

- nákupy, jídlo a pití  

- představování  

- volný čas  

Gramatika: - sloveso- to be, to have  

- členy- určitý, neurčitý  

- množné číslo podstatných jmen  
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- přítomný čas prostý  

- předložky  

- some, any  

- minulý prostý 

TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

Moje rodina  

Věk, povolání, bydlení  

Nákupy, jídlo a pití  

Představování  

Volný čas  

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

Velká Británie  

Londýn 

 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu, 

 seznámí se s principy pozitivního myšlení, 

 naslouchá názoru svého okolí, hledá kompromisní řešení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 vysvětlí pojmy použité v předešlé výuce, 

 vede si slovníček pojmů, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 
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 seznámí se s teorií účinků jazyka na druhé lidi, 

 prakticky využívá poznatků o účincích jazyka na druhé lidi, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 seznámí se s kulturní rozmanitostí země, jejíž řeč studuje, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

vyplní jednoduchý neznámý formulář 

požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

zaznamená písemně podstatné myšlenky a 

informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a 

zážitcích v podobě popisu, sdělení, 

vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis 

Poslech složitějšího textu, monologického a 

dialogického  

Poslechová cvičení namluvená rodilými mluvčími  

Čtení různých druhů textů s porozuměním - 

článek z časopisu, internetu  

 

Interpretace textu, jeho struktura, monolog na 

dané téma  

Písemný projev - dotazník, sdělení, popis 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

vyplní jednoduchý neznámý formulář 

požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

zaznamená písemně podstatné myšlenky a 

informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a 

zážitcích v podobě popisu, sdělení, 

vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis 

Výslovnost : - koncovky -ed, -ing  

- výslovnost koncovky u pravidelných sloves v 

minulém čase  

Slovní zásoba: - Na letišti  

- V kavárně, V restauraci  

- Popis cesty podle plánu, vysvětlení cesty na 

dotaz, příslovečné určení času  

- Telefonování - rozhovor  

Gramatika: - počitatelná, nepočitatelná 

podstatná jména  

- sloveso like  

- much, many, a lot of- vyjádření množství  

- příslovce, přídavná jména  

- stupňování přídavných jmen  
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- přítomný průběhový čas, minulý průběhový čas  

- předpřítomný čas 

TEMATICÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

vyplní jednoduchý neznámý formulář 

požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

zaznamená písemně podstatné myšlenky a 

informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a 

zážitcích v podobě popisu, sdělení, 

vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis 

Na letišti  

V kavárně, V restauraci  

Popis cesty  

Telefonování 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Realizováno popisem obrázků, poslechem cizojazyčných nahrávek, řízeným dialogem. 

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

Česká republika - Praha  

Město, ve kterém studuji (Šumperk)  

 

3. ročník, 3 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 
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 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky, 

 dodržuje pravidla efektivní telefonní komunikace, 

 dodržuje pravidla efektivní e-mailové komunikace, 

 využívá textového editoru pro opravu pravopisu, 

 vysvětlí pojmy použité v předešlé výuce, 

 vede si slovníček pojmů, 

 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 prakticky využívá poznatků o účincích jazyka na druhé lidi, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 uplatňuje znalosti a dovednosti z oblasti veřejného vystupování, 

 seznámí se s kulturní rozmanitostí země, jejíž řeč studuje, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 začíná, vede a končí rozhovor v cizím jazyce, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 tvoří jednoduché cizojazyčné texty, 

 ústně komunikuje prostřednictvím ICT a telefonu v běžných životních situacích, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce, 

 seznámí se s podmínkami uplatnění své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků. 

 seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených 
výsledků, 

 vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový 
růst. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

Receptivní řečové dovednosti - poslech 

složitějších textů s porozuměním  

- čtení textu a práce s ním  

Produktivní řečové dovednosti - ústní a písemné 

tématicky zaměřené vyjadřování  

- Oficiální dopis, e - mail 
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pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

používá opisné prostředky v neznámých 

situacích, při vyjadřování složitých 

myšlenek 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru 

řeší pohotově a vhodně standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované 

situace týkající se pracovní činnosti 

uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

používá opisné prostředky v neznámých 

situacích, při vyjadřování složitých 

myšlenek 

ověří si i sdělí získané informace písemně 

Výslovnost : - intonace otázek  

- zkrácené tvary  

 

Slovní zásoba: - Nakupování, obchody, rozhovor 

při nakupování  

- U lékaře, popis částí těla, zdraví, nemoci, v 

lékárně  

- Popis pošty, způsoby zasílání pošty  

 

Gramatika: - otázky, krátké odpovědi  

- přítomný prostý x průběhový čas  

- minulý prostý x průběhový čas  

- budoucí časy  

TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

Nakupování  

U lékaře, popis částí těla, zdraví, nemoci, v 

lékárně  

Na poště 
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osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru 

řeší pohotově a vhodně standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované 

situace týkající se pracovní činnosti 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Téma bude realizováno řízeným rozhovorem, poslechem cizojazyčných nahrávek. 

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

používá opisné prostředky v neznámých 

situacích, při vyjadřování složitých 

myšlenek 

řeší pohotově a vhodně standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované 

situace týkající se pracovní činnosti 

ověří si i sdělí získané informace písemně 

Velká Británie - části, velká města, řeky, pohoří, 

jezera  

- průmysl, měna  

- systém vzdělávání 

 

4. ročník, 3 + 1 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vnímá projev a odliší podstatné od nepodstatného, odvodí jednoduché závěry, 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou, 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 vyhledává texty k zadaným tématům na internetu a kriticky je posoudí, 

 vyhledává s použitím ICT další možnosti svého studia a pracovního uplatnění 
v oboru, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vytvoří prezentaci na dané téma; doprovodí slovním výkladem, 

 aktivně používá techniku logického rámce, 

 aktivně používá při řešení problému prezentace. 
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KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky, 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 při formulaci vět využívá správně logické spojky a kvantifikátory, 

 vede kritický a konstruktivní dialog směřující k řešení problému, 

 využívá textového editoru pro opravu pravopisu, 

 srozumitelně obhajuje svůj názor, 

 zpracuje svůj strukturovaný životopis, 

 vysvětlí pojmy použité v předešlé výuce, 

 vede si slovníček pojmů, 

 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 prakticky využívá poznatků o účincích jazyka na druhé lidi, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 začíná, vede a končí rozhovor v cizím jazyce, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 tvoří jednoduché cizojazyčné texty, 

 správně vyslovuje jména zahraničních vědců a názvů používaných jednotek, 

 ústně komunikuje prostřednictvím ICT a telefonu v běžných životních situacích, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce, 

 ovládá základní odbornou terminologii alespoň v jednom cizím jazyce, 

 seznámí se s podmínkami uplatnění své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků, 

 vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový 
růst. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

prostředí 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

přednese připravenou prezentaci ze svého 

Receptivní řečové dovednosti - poslech 

odborných textů s porozuměním  

- čtení odborných textů a práce s nimi  

Produktivní řečové dovednosti - ústní a písemné 

tematicky zaměřené vyjadřování  

- žádost o zaměstnání, e - mail, dotaz - informace 
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oboru a reaguje na jednoduché dotazy 

publika 

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie v rozsahu 

daných tematických okruhů, zejména v 

rutinních situacích každodenního života, a 

vlastních zálib 

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

sdělí a zdůvodní svůj názor 

přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

a zprostředkuje informaci dalším lidem 

 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

prostředí 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie v rozsahu 

Výslovnost:  

 

Slovní zásoba: - Cestování, v cestovní kanceláři, 

popis cesty  

- Dopravní prostředky  

- Bydlení, typy ubytování, město - vesnice rozdíly  

- Společenské problémy  

 

Gramatika: - předložky since / for  

- should, must, have to  

- podmínkové věty  

- trpný rod  

- frázová slovesa  
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daných tematických okruhů, zejména v 

rutinních situacích každodenního života, a 

vlastních zálib 

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

sdělí a zdůvodní svůj názor 

přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

a zprostředkuje informaci dalším lidem 

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 

posluchače 

vyjádří písemně svůj názor na text 

zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 

při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy 

tazatele 

uplatňuje různé techniky čtení textu 

TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

prostředí 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 

publika 

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie v rozsahu 

daných tematických okruhů, zejména v 

rutinních situacích každodenního života, a 

vlastních zálib 

domluví se v běžných situacích; získá i 

Cestování, v cestovní kanceláři, popis cesty  

Dopravní prostředky  

Bydlení, typy ubytování, město - vesnice rozdíly  

Společenské problémy 
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poskytne informace 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

sdělí a zdůvodní svůj názor 

přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

a zprostředkuje informaci dalším lidem 

při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy 

tazatele 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Téma bude realizováno popisem obrázků, poslechem cizojazyčných nahrávek, řízeným dialogem, 

konverzací. 

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie v rozsahu 

daných tematických okruhů, zejména v 

rutinních situacích každodenního života, a 

vlastních zálib 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 

Ostatní anglicky mluvící země - The USA, 

Austrálie 
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posluchače 

zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 

uplatňuje různé techniky čtení textu 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

4.1.3. Cizí jazyk – NEJ 

Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je 
užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, přijímání, sdělování a výměně 
informací na základě jazykových a slohových znalostí.  

Výuka cizího jazyka u žáků navazuje na získané znalosti ze základní školy, které mají 
představovat úroveň A1, popřípadě A2. Předpokládá se, že si žáci osvojí v průběhu dalších 
čtyř let znalosti a dovednosti stupně B1 Společného evropského referenčního rámce. 
Aktivizaci slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za vzdělání, z čehož 
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20%, u úrovně A2 15 % 
lexikálních jednotek. Obecným cílem výuky cizího jazyka na zmíněné úrovni je dorozumět se 
v běžných situacích všedního života, aby žák uměl vést srozumitelný a výstižný dialog, 
orientoval se a rozuměl základním myšlenkám psaného textu, aby dostatečně pochopil 
mluvený projev. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám 
jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.  

 

Charakteristika učiva  

Předmět Cizí jazyk pokrývá svým obsahem vzdělávací oblasti Vzdělávání a komunikace v 
cizím jazyce. Obsahové celky navazují na předmět Český jazyk a Společenskovědní 
vzdělávání.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel základní myšlenkové operace, svou paměť a schopnost koncentrace,  

• prohluboval a rozšiřoval znalosti o světě, který jej obklopuje, 

• rozvíjel dovednosti učit se a připravoval se celoživotně vzdělávat, 

• formoval aktivní a tvořivý postoj k problémům a k hledání jejich různých řešení,  

• zodpovědně a cílevědomě přestupoval k týmové a samostatné práci,  

• si vytvářel odpovědný přístupu k plnění povinností a k respektování stanovených 
pravidel,  

• rozvíjel své komunikativní dovednosti a dovedností potřebných pro hodnotný život,  

• vedl dialog a odpovídat na otázky,  

• srozumitelně a bezchybně psal odpovídající text,  

• četl text s pochopením jeho hlavních myšlenek,  

• poslouchal mluvený projev a rozuměl mu. 

Jednotlivé jazykové dovednosti se rozvíjejí ve vzájemné návaznosti a souvislosti. V každém 
ročníku se klade zvýšený důraz na vybranou dovednost za předpokladu dodržování 
komplexního přístupu k výuce a schopnostem žáků.  
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• chápal význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,  

• rozvíjel další možnosti poznávat sama sebe a zejména lidi a národy v jiných zemích, 
jejich zvyky, tradice, zvláštnosti a obraz jejich současného života,  

• prohluboval svou osobnostní, národnostní a občanskou identitu, 

• pociťoval potřebu aktivně se zapojit do občanského života, 

• rozšiřoval studiem jazyka svou schopnost komunikace a vedení dialogu,  

• se učil vzájemné toleranci, porozumění a podpoře,  

• výrazně rozvíjel svou osobnost.  

 

Výuková strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou zpracovány zejména metody:  

Klasické  

• slovní (vyprávění, vysvětlování, popis, práce s textem, rozhovor)  

• názorně demonstrační (práce s obrazy).  

Aktivizující  

• diskusní (dialog)  

• didaktické hry.  

Komplexní výukové  

• frontální výuka  

• skupinová a kooperativní výuka  

• kritické myšlení  

• výukové projekty  

• výuka podporovaná počítačem  

• učení v životních situacích.  

Výuka se obohacuje doplňkovým studijním materiálem a pomůckami. Žáci se naučí aktivně 
pracovat s učebnicí a slovníkem. Součástí výuky je sledování videopořadů v cizím jazyce, 
práce s časopisy a internetem. K tomu slouží vybavení školy: video, CD a DVD přehrávač, PC, 
dataprojektor.  

 

Hodnocení výsledků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. Zvláštní důraz se klade zejména na: 
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• hodnocení aktivního přístupu k předmětu, způsobu zapojení do obsahu vyučovací 
hodiny,  

• projevování a osvojování znalostí a dovedností nabytých v průběhu vzdělávání,  

• jazykovou pohotovost a připravenost, schopnost správně reagovat na různé situace,  

• dovednost práce s textem a mluvený a písemný projev,  

• sebehodnocení žáků, popřípadě pokus o vzájemné hodnocení výsledků společné 
práce.  

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů  

• komunikativní kompetence.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník - seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených výsledků, 
vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový růst; 

2. ročník – seznamuje se ze základními situačními dialogy, zpracuje jednoduchá komunikační 
témata;  

3. ročník - ústně komunikuje na dálku prostřednictvím ICT a telefonu v běžných životních 
situacích v cizím jazyce, zpracuje svůj strukturovaný životopis v cizím jazyce;  

4. ročník - seznámí se s uplatněním své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků.  

Předmět naplňuje průřezové téma:  

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 

Znalost cizího jazyka umožňuje snadněji porozumět složitosti mateřského jazyka a současně 
obohacuje znalosti a dovednosti v ostatních předmětech, k jejichž cizojazyčné podobě získává 
žák vlastním přičiněním přístup. Zejména při studiu tematických celků využívá znalosti tzv. 
mimojazykové, jimiž obohacuje svůj všeobecně poznávací rozhled.  

 

1. ročník, 2 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích. 
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ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

 

- Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech 

s porozuměním  

- Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a 

práce s textem  

- Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení 

zaměřené na situaci a téma  

- Produktivní řečová dovednost ústní písemná = 

zpracování jednoduchých textů  

-Interakce ústní a písemná  

-Jednoduchý kratší monolog na dané téma, 

základy diskuse ve skupině  

-Písemné zpracování textu, krátké sdělení a 

osobní dopis 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

- Výslovnost :  

- slovní přízvuk  

- přehlasované samohlásky ä, ö, ü  

- větný přízvuk  

- nasály - r,l  

- Slovní zásoba tvoření:  

- internacionalismy, číslovky  

- Na večírku, věk, povolání, bydlení,  

- Nákupy, jídlo a pití, televize a rozhlas  

- Gramatika:  

- Časování sloves  

- Osobní zájmena v jednotém čísle  

- Věta oznamovací, tázací  

- Kladná a záporná odpověď  

- Číslovky základní  

- Podmět man  

- Tázací zájmeno wer a was  

- Přítomný čas pravidelných sloves  

- Člen neurčitý  

- Přivlastňovací zájmena  

- Zápor v němčině 

TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

- Pozdrav, oslovení  

- Lidé a jejich země, jazyk  

- Naše škola  

- Rodina, dům  

- Jídlo  

- Město 
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pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Realizováno řízeným dialogem, rozhovorem a popisem situací. 

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

- Spolková republika Německo  

- Lindau 

 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 vede si slovníček pojmů, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 seznámí se s teorií účinků jazyka na druhé lidi, 

 prakticky využívá poznatků o účincích jazyka na druhé lidi, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce, 

 píše, čte a rozumí jednoduché e-mailové korespondenci z oboru v cizím jazyce, 

 seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených 
výsledků. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

- Poslech složitějšího textu, monologického a 

dialogického  

- Poslech textů rodilých mluvčích  

- Čtení různých druhů textů s porozuměním - 
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hlášení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

článek z časopisu, internetu  

 

- Interpretace textu, jeho struktura, monolog na 

dané téma  

- Písemný projev - dotazník, sdělení, popis 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

 

Výslovnost  

- přízvučné a nepřízvučné slabiky  

- Stahování koncovek - er, el, en  

- Samohláisky a přehlasované samohlásky, ie,u, 

ü, e-o-ö  

Slovní zásoba  

- Sport, cestování  

- Škola, povolání  

- Volný čas, koníčky  

- U lékaře  

Gramatika  

- Slovesa s neodlučitelnou a odlučitelnou 

předponou  

- Určení času  

- Přítomný čas nepravidelných sloves  

- Přivlastňovací zájmena, zvratné zájmeno  

- Druhý pád jmen vlastních  

- Způsobová slovesa  

- Souvětí podřadné  

- Préteritum, perfektum  

- Příslovečná určení času  

- Rozkazovací způsob  

- Předložky s 3. a 4. pádem  

- Stupňování přídavných jmen  

- Stupňování příslovcí  

- Podmět ve větě  

TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- Režim dne  

- Přátelské vztahy  

- Zdraví  

- Nehoda  

- Dovolená, prázdniny  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Popisem obrázků, poslechem cizojazyčných nahrávek, řízeným dialogem. 
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POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- Rakousko  

- Hlavní město - Vídeň 

 

3. ročník, 3 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou; 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků, 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 vyhledává texty k zadaným tématům na internetu a kriticky je posoudí, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se se základy úspěšné komunikace, 

 dodržuje pravidla efektivní e-mailové komunikace, 

 při formulaci vět využívá správně logické spojky a kvantifikátory, 

 využívá textového editoru pro opravu pravopisu, 

 seznámí se s principy věcné argumentace, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 seznámí se s kulturní rozmanitostí země, jejíž řeč studuje, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 tvoří jednoduché cizojazyčné texty, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce, 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 71 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

 seznámí se s podmínkami uplatnění své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků, 

 vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový 
růst. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

používá opisné prostředky v neznámých 

situacích 

řeší pohotově a vhodně standardní řečové 

situace 

vyjadřuje se ústně i písemně k tématům 

osobního života  

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky, i 

elektronické 

- Receptivní řečové dovednosti - poslech 

složitějších textů s porozuměním  

- čtení textu a práce s ním  

- Produktivní řečové dovednosti - ústní a 

písemné tematicky zaměřené vyjadřování  

- oficiální dopis, mail 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vypráví jednoduché příběhy a zážitky 

vyjadřuje se ústně i písemně k tématům 

osobního života  

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky, i 

elektronické 

 

Výslovnost  

- výslovnost cizích slov  

Slovní zásoba  

- Kulturní život  

- Móda, oblečení  

- V obchodním domě  

- Orientace ve městě  

- Způsoby bydlení  

- Vztahy mezil lidmi  

Gramatika  

- Préteritum způsobových sloves  

- Skloňovánípodstatných jmen, 2. pád  

- Časové věty se spojkami als, wenn, während, 

bevor, nachdem  

- Budoucí čas  

- Typy vedlejších vět  

- Konjunktiv II, opisný tvar würde + infinitiv  

- Konjunktiv způsobových sloves  

- Vazby sloves  

- Zájmenná příslovce  
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TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vypráví jednoduché příběhy a zážitky 

vyjadřuje se ústně i písemně k tématům 

osobního života  

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky, i 

elektronické 

- Povolání  

- Plány do budoucnosti, vize společnosti  

- Partnerské vztahy  

- Pocity a emoce  

- Přání, představy, sny  

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

vypráví jednoduché příběhy a zážitky 

vyjadřuje se ústně i písemně k tématům 

osobního života  

uplatňuje v komunikaci řečová specifika 

daných zemí 

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

přeloží text a používá slovníky, i 

elektronické 

- Česká republika - Praha  

- Město, ve kterém studuji (Šumperk)  

 

4. ročník, 3 + 1 h týdně, volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 

 přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých výsledků, efektivně pracuje s chybou; 

 aktivně se zajímá o možnosti zlepšení svých výsledků, 

 vypracuje přehledně výpisky z předloženého textu, 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky, 

 vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, 

 vyhledává texty k zadaným tématům na internetu a kriticky je posoudí, 
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 vyhledává s použitím ICT další možnosti svého studia a pracovního uplatnění 
v oboru, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vytvoří prezentaci na dané téma; doprovodí slovním výkladem, 

 seznámí se s technikou logického rámce, 

 aktivně používá při řešení problému prezentace, 

 naslouchá názoru svého okolí, hledá kompromisní řešení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 disponuje dostatečnou slovní zásobou k objasnění myšlenky, 

 dodržuje pravidla efektivní telefonní komunikace, 

 seznámí se s pravidly efektivní e-mailové komunikace, 

 při formulaci vět využívá správně logické spojky a kvantifikátory, 

 využívá textového editoru pro opravu pravopisu, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 srozumitelně obhajuje svůj názor, 

 seznámí se s pravidly efektivního vedení diskuze, 

 v diskuzi věcně argumentuje, 

 zpracuje svůj strukturovaný životopis, 

 vede si slovníček pojmů, 

 v písemných projevech používá spisovný jazyk, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 seznámí se s teorií účinků jazyka na druhé lidi, 

 prakticky využívá poznatků o účincích jazyka na druhé lidi, 

 při komunikaci navozuje pocit důvěry a empatie, 

 aktivně naslouchá, neskáče jinému do řeči, 

 seznámí se s kulturní rozmanitostí země, jejíž řeč studuje, 

 rozumí mluveným sdělením v cizím jazyce v základních komunikačních situacích, 

 začíná, vede a končí rozhovor v cizím jazyce, 

 čte texty v cizím jazyku a porozumí jim, 

 tvoří jednoduché cizojazyčné texty, 

 ústně komunikuje prostřednictvím ICT a telefonu v běžných životních situacích, 

 píše, čte a rozumí obsahu jednoduché e-mailové korespondence z běžných životních 
situací v cizím jazyce, 

 seznámí se s podmínkami uplatnění své profese v cizích zemích, včetně jazykových 
požadavků, 
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 seznámí se se systémem určování jazykových dovedností podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky a s možností testování dosažených 
výsledků, 

 vysvětlí význam a důležitost studia cizích jazyků pro svůj osobní rozvoj a kariérový 
růst. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

prokazuje faktické znalosti ze života 

německy mluvících zemí 

- Receptivní řečové dovednosti - poslech 

odborných textů s porozumění  

- čtení odborných textů a práce s nimi  

- Produktivní řečové dovednosti - ústní a 

písemné tematicky zaměřené vyjadřování  

- žádost o místo, mail, dotaz-informace 

IKT 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

používá stylisticky vhodné obraty 

 

Výslovnost  

- výslovnost složených slov  

 

Slovní zásoba  

- Zdraví, nemoce  

- Škola a vzdělávání  

- Gastronomie  

- Cestování  

 

Gramatika  

- Trpný rod  

- Podmět man  

- Podstatná jména přejatá z angličtiny  

- Přímá a nepřímá řeč  

- Konjunktiv I. a zájmena neurčitá  

- Složená podstatná a přídavná jména  

- Vedlejší věty způsobové  

- Vazby podstatných a přídavných jmen  

- Stupňování přídavných jmen  

- Porušování větného rámce  

- Časování a užitípomocných sloves  

- Infinitivní konstrukce s zu  

- Zeměpisné názvy  

- Zpodstatnělá přídavná jména  

- Konjunktiv préterita  

- Vazby sloves, trpný rod, plusquamperfektum 
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TEMATICKÉ OKRUHY 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

přednese připravený referát a reaguje na 

jednoduché dotazy publika 

používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 

prokazuje faktické znalosti ze života 

německy mluvících zemí 

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 

- Sdělovací prostředky  

- Životní prostředí  

- Osobní dopis  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Popisem obrázků, poslechem cizojazyčných nahrávek, řízeným dialogem a konverzací. 

POZNATKY O ZEMÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

prokazuje faktické znalosti ze života 

německy mluvících zemí 

vyhledá, zformuluje a zaznamená 

informace nebo fakta týkající se 

studovaného oboru 

- Německo  

- České osobnosti  

pokrytí průřezových témat 

IKT 

4.2. Společenskovědní vzdělávání 

4.2.1. Dějepis 

Úkolem výuky dějepisu je vytvářet a kultivovat historické vědomí, pochopit vztahy, vazby, 
souvislosti a procesy, které svým jednáním lidé vyvolávají a které je svými důsledky zpětně 
ovlivňují, jsou opakovatelné a vedou tak, při správném pochopení, k hlubšímu poznání 
minulosti i k porozumění současnosti. Dějepis spoluvytváří demokratické postoje žáků, 
přispívá k omezování netolerantních postojů, k samostatnému kritickému myšlení a 
odpovědnému jednání.  
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Charakteristika učiva  

Předmět dějepis je součástí společenskovědního vzdělávání. Rozpracovává kurikulární rámce 
v části Člověk v dějinách. Jeho výuka navazuje na znalosti žáků získané v základním 
vzdělávání a dále jej rozvíjí. Učivo tvoří systémový výběr, přičemž národní dějiny jsou 
prezentovány v souvislostech evropských a světových dějin v rámci tematických celků, při 
zachování chronologického postupu. Jednotlivá historická období jsou zastoupena různou 
měrou, což je dáno nejen dvouhodinovou dotací v učebním plánu, ale i požadavkem 
porozumět současnosti. Proto je v rozpisu učiva věnováno více prostoru dějinám novověku. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:  

• poznáním minulosti pochopili současnost,  

• využívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě,  

• získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů,  

• formulovali věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, 
praktické, ekonomické a etické otázky.  

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělání směřuje k tomu, aby žáci:  

• přijímali odpovědnost za své rozhodnutí a jednání „žít čestně",  

• vnímali potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody, preferovali 
demokratické hodnoty,  

• jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím, respektovali lidská práva,  

• kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe, tvořili si vlastní úsudek, nenechali se 
zmanipulovat,  

• uznávali, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej,  

• oprostili se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, intolerance, rasismu, etnické, 
náboženské a jiné nesnášenlivosti,  

• vážili si hodnot lidské práce a pečovali o ně,  

•  odolávali názorové manipulaci, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách 
a hledali kompromisní, neagresivní řešení.  

 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména:  

• metody klasické (vyprávění, výklad, přednáška, žákovský referát, rozhovor), 

• metody aktivizující (dialog, diskuse, problémové vyučování, problémové učení, 
samostatná práce žáků s textem (verbálním, ikonickým), práce s mapou, atlasem), 

• metody komplexní (frontální vyučování, skupinová výuka), 

• výuka podporovaná počítačem. 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 77 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 
Výuka dějepisu má být pro žáka zajímavá a pozitivně motivující, proto je doplňovaná dle 
možností odbornými exkurzemi.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení ústního a písemného zkoušení vychází z Klasifikačního řádu, který je součástí 
Školního řádu. Vyučující bude používat rovněž slovní hodnocení (učitelem i žákem), neboť 
slouží k sebehodnocení a motivuje k další práci.  

Důraz se klade na:  

• osvojené vědomosti,  

• schopnost orientovat se v historických souvislostech, historicky myslet, 

• kultivovaný jazykový projev,  

• zájem o obor a aktivitu ve vyučování.  

 

Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován s ohledem na celkovou strategii ŠVP. Klíčové 
kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před 
rozpisem učiva v daném ročníku. 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• Kompetence k učení  

• Občanské kompetence a kulturní povědomí  

• Personální a sociální kompetence  

• Komunikativní kompetence  

• Kompetence k řešení problémů. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

2. ročník - udržuje svou pozornost bez vedlejší činnosti po danou dobu při aktivitě učitele, 
vnímá projev a odliší podstatné od nepodstatného, odvodí jednoduché závěry, ctí národní 
kulturu a dědictví.  

 

Průřezová témata  

Vzdělávací předmět naplňuje průřezová témata:  

• Občan v demokratické společnosti  

• Člověk a životní prostředí. 

Občan v demokratické společnosti  

• Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování 
takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, 
ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a 
normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k 
demokratickému občanství se netýká jen společenskovědního vzdělávání, v němž se 
nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním. Nezbytnou podmínkou jeho 
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naplňování je demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské 
komunitě v místě školy.  

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vnímá projev a odliší podstatné od nepodstatného, odvodí jednoduché závěry, 

 vypracuje přehledně výpisky z předloženého textu. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému, 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu, 

 čte ikonografické materiály (mapy, tabulky, grafy). 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 srozumitelně obhajuje svůj názor, 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 vysvětlí pojmy použité v předešlé výuce. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 ctí národní kulturu a dědictví, 

 chrání národní bohatství, je hrdý na svůj národ; 

 ctí národní tradice v evropském i celosvětovém kontextu, popíše postavení a význam 
svého národa v současnosti, 

 orientuje se v systému kulturních institucí a využívá jejich služeb v běžném životě. 

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU 

Výstup – Žák Učivo 

objasní smysl poznávání dějin a 

variabilitu jejich výkladů 

orientuje se na mapě a pracuje s časovou 

přímkou 

- základní historické pojmy, časová přímka, 

periodizace dějin  

STAROVĚK 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v kulturách Středomoří a 

objasní kulturní přínos antiky, judaismu a 

křesťanství jako základu evropské 

civilizace 

uvede, jakým historickým vývojem vznikl 

evropský kulturní okruh 

- staroorientální státy, jejich podstata vzniku a 

dědictví dnešku  

- antické základy evropských dějin, aténská 

demokracie a římská republika  

- kultura antického světa, judaismus a křesťanství 
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popíše postavení církve 

na mapě lokalizuje nejvýznamnější 

historicky důležitá místa 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

- žáci vytvoří referát o podstatě a principech aténské demokracie - žáci vytvoří referát o prvním 

římském zákoníku 12 desek a uplatnění římského práva pro budoucí středoevropskou občanskou 

společnost 

STAROVĚK (7. – 15. STOLETÍ) 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí národní dějiny do evropského 

kontextu 

uvede, jakým historickým vývojem vznikl 

evropský kulturní okruh 

charakterizuje přínos středověku ( vznik 

trhu, základ dnešních států ) 

na mapě lokalizuje nejvýznamnější 

historicky důležitá místa 

vysvětlí skladbu středověké společnosti 

vysvětlí počátky a následný vývoj českého 

státu 

objasní příčiny husitství a jeho význam v 

národních dějinách 

charakterizuje umění románské a gotické 

- stěhování národů a barbarské státy  

- středověká společnost světská a církevní  

- Byzanc, Arabové, islám  

- vznik západoevropských států  

- počátky českého státu  

- románská kultura  

- Přemyslovci a Lucemburkové  

- města a kolonizace  

- gotická kultura  

- reformace a husitství 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- exkurzí do městského archívu se žáci podrobněji seznámí s typem kolonizace v regionu a jejím 

podstatným dopadem na změnu krajiny a životního prostředí 

 

ÚVOD DO STUDIA NOVOVĚKU 

Výstup – Žák Učivo 

objasní smysl poznávání dějin a 

variabilitu jejich výkladů 

orientuje se na mapě a pracuje s časovou 

přímkou 

- základní historické pojmy, časová přímka, 

periodizace dějin  

 

RANNÝ NOVOVĚK (16. – 18. STOLETÍ) 

Výstup – Žák Učivo 

popíše základní – revoluční změny ve 

středověku a raném novověku 

na mapě lokalizuje nejvýznamnější 

- humanismus a renesance  

- objevné plavby a jejich důsledky  

- český stát v době jagellonské, šlechtický 

velkostatek  
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historicky důležitá místa 

objasní nerovnoměrnost vývoje v 

Evropě,vysvětlí příslušné posuny 

vysvětlí význam zámořských plaveb 

charakterizuje začlenění českého státu do 

habsburského soustátí, popíše český 

stavovský odboj 

vysvětlí pojmy reformace a rekatolizace 

vysvětlí význam osvícenství a 

osvícenských reforem 

charakterizuje barokní umění 

- vznik habsburské monarchie a doba Rudolfova  

- třicetiletá válka, stavovské povstání a jeho 

důsledky  

- absolutismus a parlamentarismus  

- barokní kultura  

- evropské osvícenství, reformy Marie Terezie a 

Josefa II. 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- exkurzí do městského archívu se žáci podrobněji seznámí s typem kolonizace v regionu a jejím 

podstatným dopadem na změnu krajiny a životního prostředí 

 

NOVOVĚK (19. STOLETÍ) 

Výstup – Žák Učivo 

na příkladu významných občanských 

revolucí vysvětlí boj za občanská i národní 

práva a vznik občanské společnosti 

objasní vznik novodobého českého národa 

a jeho úsilí o emancipaci 

popíše česko-německé vztahy a postavení 

Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol 

charakterizuje proces modernizace 

společnosti 

popíše evropskou koloniální expanzi 

na mapě lokalizuje nejvýznamnější 

historicky důležitá místa 

- občanské revoluce americká a francouzská  

- napoleonská Francie a Evropa  

- klasicismus a empír  

- české národní obrození  

- rok 1848 v Evropě a u náa  

- rakousko-uherský dualismus a jeho důsledky  

- sjednocení Německa a Itálie  

- občanská revoluce v USA  

- průmyslová a technická revoluce  

- urbanizace, demografie, společnost  

- věda a kultura na přelomu 19. a 20. století 

pokrytí průřezových témat 

ODS, ČŽP, ČSP 

- žáci v diskusi objasní základní ekonomické proměny společnosti v důsledku průmyslové a technické 

revoluce a z toho plynoucí změny v postavení člověka na trhu práce - v diskusi upozorní na základní 

změny v procesu urbanizace a změny v demografickém vývoji  

NOVOVĚK (20. STOLETÍ) 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi 

popíše První světovou válku a objasní 

významné změny ve světě po válce 

charakterizuje první Československou 

- vztahy mezi velmocemi, boj o rozdělení světa  

- první světová válka, válčící strany a boje  

- Češi za války, první odboj  

- převrat v Rusku  

- bilance 1.světové války  

- poválečné uspořádání světa a Evropy  

- vznik a vývoj ČSR ve 20.létech  
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republiku a srovná její demokracii se 

situací za tzv. druhé republiky (1938–39), 

objasní vývoj česko-německých vztahů 

vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize 

charakterizuje fašismus a nacismus; 

srovná nacistický a komunistický 

totalitarismus 

popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, 

objasní,jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

objasní cíle válčících stran ve Druhé 

světové válce, její totální charakter a její 

výsledky, popíše válečné zločiny včetně 

holocaustu 

objasní uspořádání světa po Druhé 

světové válce a důsledky pro 

Československo 

popíše projevy a důsledky studené války 

charakterizuje komunistický režim v ČSR 

v jeho vývoji a v souvislostech se změnami 

v celém komunistickém bloku 

popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a 

vývoj evropské integrace 

popíše dekolonizaci a objasní problémy 

třetího světa 

vysvětlí rozpad sovětského bloku 

uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 

20. století 

vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, 

význam vědy a umění 

na mapě lokalizuje nejvýznamnější 

historicky důležitá místa 

- vývoj v sovětském Rusku a v SSSR  

- fašismus, nacismus  

- světová hospodářská krize  

- mezinárodní vztahy v 30.létech, cesta k válce  

- kultura a umění v meziválečném období  

- druhá světová válka a její průběh  

- Československo za války, život v protektorátu, 

druhý československý odboj  

- válečné zločiny, holocaust, ukončení války, 

důsledky  

- poválečné uspořádání Evropy  

- poválečné Československo a jeho vývoj  

- studená válka, komunistická diktatura  

- třetí svět a dekolonizace  

- reformní snahy a normalizace v ČSSR  

-rozpad sovětského bloku-konec bipolarity 

Východ-Západ  

-globální svět a jeho problémy 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP, ČSP, IKT 

ODS 

- žáci za pomocí ICT shromáždí potřebný materiál k problematice globálních problémů současnosti a 

vhodně je sestaví do přehledného grafického tvaru - (tabulky, grafy...) 

DĚJINY STUDOVANÉHO OBORU 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v historii svého oboru – uvede 

její významné mezníky a osobnosti, 

vysvětlí přínos studovaného oboru pro 

život lidí 

stručný přehled vývoje studovaného oboru 
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PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ A EXKURZE 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se se zajímavostmi regionu - exkurze do městského archívu 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- exkurzí do městského archívu se žáci podrobněji seznámí s typem kolonizace v regionu a jejím 

podstatným dopadem na změnu krajiny a životního prostředí 

4.2.2. Občanská nauka 

Charakteristika předmětu 

Obecným cílem předmětu je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické 
společnosti. V předmětu Občanská nauka se žáci učí kriticky myslet, postupně si utvářet a 
obhajovat svůj vlastní názor, který neubírá právo ostatním svobodně myslet a tvořit. Výuka 
předmětu navazuje na znalosti a dovednosti žáků, které získali v základním vzdělání. Snaží se 
je rozšiřovat a upevňovat na úrovni středoškolského vzdělání. V předmětu Občanská nauka se 
výrazně prolínají poznatky a dovednosti obsažené v ostatních předmětech, popřípadě jiných 
disciplinách, zejména dějepisu a ekonomice. Využívá se společenskovědních vědomostí a 
dovedností v praktickém životě: kontakt s jinými lidmi a různými institucemi. Svým obsahem 
přispívá k přípravě žáků na praktický život v občanské společnosti.  

 

Charakteristika učiva  

Předmět Občanská nauka pokrývá svým obsahem část kutikulárních rámců ze vzdělávací 
oblasti Společenskovědního vzdělávání.  

Do předmětu byly zařazeny celky Péče o zdraví z oblasti Vzdělávání pro zdraví v bodech:  

• duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující 
zdraví, odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,  

• partnerské vztahy, lidská sexualita,  

• zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných situacích. 

Učební celky Člověk v dějinách, Novověk - 19. století, Novověk - 20. století jsou součástí 
učební osnovy předmětu Dějepis. Člověk v lidském společenství je převeden do učební 
osnovy předmětu Ekonomika v částech:  

•  majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, 
rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření,  

• řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů,  

• pracoval a využíval je ve své práci,  

• věcně, pojmově a formálně správně formuloval a obhajoval své názory na sociální, 
politické, praktické, ekonomické a etické otázky života,  

• seznámil se se škodlivostí používání drog a jiných návykových látek,  

• vysvětlil zásady ochrany člověka za mimořádných situací.  
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• uznával, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej,  

• kriticky posuzoval skutečnost kolem sebe, přemýšlel o ní a utvářel si vlastní úsudek,  

• nenechal se názorově a postojově manipulovat,  

• vnímal potřebu občanské aktivity,  

• vážil si demokracie a svobody,  

• jednal v souladu s humanitou a vlastenectvím,  

• ctil demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými.  

Žáci si utvářejí a posilují historické vědomí, stejně jako politické, občanské, sociální a právní. 
Snaží se porozumět sobě a světu, který je obklopuje a v němž žijí a budou pracovat. Učí se žít 
v kolektivu a pro jiné. Stávají se občany své vlasti, ale i celé Evropy. Poznávají, co je lidská 
tolerance a rovnost životních příležitostí.  

 
Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Těžiště výuky spočívá kromě klasické metody (slovní, vyprávění a popis) v 
aktivizujících metodách, které postupně vedou k osvojování klíčových kompetencí. Zejména 
jde o dialog a diskusi. Dále se ve výuce využijí komplexní výukové metody. K nim patří 
frontální výuka, skupinová a kooperativní. Výuka se doplňuje videoprojekcí, týmovou prací 
žáků při řešení a prezentaci zadaných témat a projektů. Důraz se klade na vlastní práci a 
aktivitu žáků s pomocí verbálních a ikonických textů. Jako pomůcky slouží video, CD a DVD 
přehrávač, odborná literatura, mapy, denní tisk, popřípadě internet. 

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. Žáci jsou hodnocení zejména na základě:  

• osobního přístupu k předmětu,  

• projevované aktivity v hodinách a při zpracování zadaných úkolů,  

• prezentace výsledků žákovských prací, referátů,  

• účasti žáků na společenských akcích prokazujících určité dovednosti žáků,  

• sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence  

• kompetence k učení  
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• kompetence k řešení problémů  

• komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• občanské kompetence a kulturní povědomí  

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi.  

 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence:  

1. ročník - v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje výsledky svého učení, akceptuje 
systém rozvoje kompetencí, seznámí se s faktory přímo poškozující lidské zdraví /kouření, 
návykové látka/, podrobně se seznámí s nebezpečím gamblerství a osobních kontaktů po 
internetu, seznámí se ze základními normami, platnými ve škole a společnosti a dodržuje je;  

3. ročník - vyhledá s použitím ICT další možnosti svého vzdělávání, připravuje písemné 
podklady pro zpracování jinou osobou, seznámí se s principy pozitivního myšlení, seznámí se 
s teorií asertivního jednání, s technikou manipulace, vyjadřuje se k politickému a 
hospodářskému dění ve společnosti, aktivně se zapojí do diskuze na téma gamblerství, 
počítačové hry, chat a seznámení po internetu;  

4. ročník - připraví a řídí pro skupinu diskuzi na zvolené téma, sestaví si osobní žebříček 
hodnot, seznámí se s teorií cílů, jejich stanovování, dosahování, otázkou životních priorit, 
seřadí si osobní priority, kriticky posuzuje informace získané z tisku, rozhlasu a televize, 
zvažuje původ a účel dané informace, sestaví strategii dosažení stanovených cílů, pravidelně 
vyhodnocuje dosahování svých cílů a plánuje další strategii.  

Předmět naplňuje průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, 
Informační a komunikační technologie (seminární práce, referáty, prezentace). 

Občan v demokratické společnosti  

• Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování 
takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie. Nejde jen o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o 
budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní 
stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému 
občanství se netýká jen společenskovědního vzdělávání, v němž se nejvíce realizuje, 
ale prostupuje celým vzděláváním. Nezbytnou podmínkou jeho realizace je 
demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě 
školy. Získáváním a kritickým hodnocením informací z různých zdrojů a 
formulováním a obhajováním svých názorů na sociální, politické, praktické a etické 
otázky.  

• Téma bude naplňováno v oblasti Člověk v lidském společenství a Člověk jako občan. 
Bude realizováno formou referátu, seminární práce nebo prezentace.  

Člověk a svět práce  

• Jedním ze základních cílů vymezených ŠVP je příprava takového absolventa, který má 
nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu 
práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti 
žáka získané v odborném vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související 
s jeho uplatněním ve světě práce. Ty by mu měly pomoci při rozhodování o další 
profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních 
práv.  
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• Téma bude naplňováno v oblasti Člověk a právo a v oblasti Soudobý svět. Realizace 
bude prováděna formou referátu, seminární práce a prezentace.  

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami, 

 v pravidelných časových intervalech vyhodnocuje své výsledky procesu učení, 

 akceptuje systém rozvoje kompetencí, kritéria jejich hodnocení a požadavky pro 
dokončení studia. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 přehledně si vede ručně psané poznámky. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se s faktory přímo poškozující lidské zdraví (kouření, návykové látky), 

 podrobně se seznámí s vlivem kouření na lidský organismus, 

 podrobně se seznámí s vlivem alkoholu na lidský organismus, 

 podrobně se seznámí s druhy a vlivem drog a jiných návykových látek na lidský 
organismus, 

 podrobně se seznámí s nebezpečím gamblerství a osobních kontaktů po internetu. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 seznámí se základními normami platnými ve škole a společnosti vůbec, dodržuje je, 

 vysvětlí zásady chování člověka za mimořádných okolností. 

ČLOVĚK V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje současnou českou 

společnost, její etnické a sociální složení 

objasní způsoby ovlivňování veřejnosti 

objasní význam solidarity a dobrých 

vztahů v komunitě 

rozlišuje pozitiva a problémy 

multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí 

posoudí, kdy je v praktickém životě 

rovnost pohlaví porušována 

objasní postavení církví a věřících v ČR; 

vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 

Jedinec ve společnosti  

- společnost, společnost tradiční a moderní, 

pozdně moderní společnost  

- hmotná kultura, duchovní kultura  

- současná česká společnost, společenské vrstvy, 

elity a jejich úloha  

- etapy lidského života  

- proces socializace  

- pojem sociální role  

- druhy komunikace mezi jedinci a ve společnosti  

Vztahy, partnerství a rodina  

- partnerské vztahy, lidská sexualita, význam 

antikoncepce a plánovaného rodičovství  

- funkce rodiny  
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fundamentalismus 

objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 

způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 

obhajovat 

kriticky přistupuje k mediálním 

prostředkům a pozitivně využije nabídky 

masových médií 

vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat 

hnutí omezující práva a svobody jiných 

lidí 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, 

význam vědy a umění 

- druhy rodiny (úplná, neúplná...)  

- odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o 

veřejné zdraví v ČR  

- partnerské vztahy, lidská sexualita  

Vzdělávání a seberealizace  

- celoživotní vzdělávání  

- jednotlivé společenské vědy  

- význam volného času a odpočinku pro jedince.  

Život v současné společnosti  

-rasy, etniky, národa a národnosti, majorita a 

minority ve společnosti, multikulturní soužití, 

migrace, migranti, azylanti  

- struktura české společnosti  

- sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti  

- postavení mužů a žen, genderové problémy  

- hlavní světová náboženství  

- víra a atheismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí, sekty, náboženský 

fundamentalismus  

- výhody a nevýhody spolupráce a soutěže  

- stres, deprivace a zátěžové životní situace  

- druhy násilí, agresivity a sociálně patologické 

jevy  

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální 

dovednosti, rizikové faktory poškozující zdraví, 

odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o 

veřejné zdraví v ČR  

 

Komentář 

do předmětu Ekonomie jde učivo:  
- majetek a jeho nybývání,rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu 
domácnosti, zodpovědné hospodaření  
- řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů 

pokrytí průřezových témat 

ODS, IKT 

ČLOVĚK JAKO OBČAN 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje současnou českou 

společnost, její etnické a sociální složení 

popíše sociální nerovnost a chudobu ve 

vyspělých demokraciích, uvede postupy, 

jimiž lze do jisté míry řešit sociální 

objasní způsoby ovlivňování veřejnosti 

objasní význam solidarity a dobrých 

vztahů v komunitě 

rozlišuje pozitiva a problémy 

Stát  

- základní hodnoty a principy demokracie  

- pojem stát s důrazem na jeho charakteristické 

znaky  

- různé formy uspořádání státu  

- české státní symboly  

- základní principy právního státu  

- stát, státy na počátku 21.století, český stát, 

státního občanství v ČR  
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multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí 

posoudí, kdy je v praktickém životě 

rovnost pohlaví porušována 

objasní postavení církví a věřících v ČR; 

vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 

fundamentalismus 

objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 

způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 

obhajovat 

kriticky přistupuje k mediálním 

prostředkům a pozitivně využije nabídky 

masových médií 

vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat 

hnutí omezující práva a svobody jiných 

lidí 

Média a život v medializovaném světě  

- svobodný přístup k informacím, masová média 

a jejich funkce, kritický přístup k médiím, 

maximální využití potenciálu médií  

- masová média ve společnosti (tisk, televize)  

- odlišení fakt od osobního názoru  

ČLOVĚK V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

Mimořádné události (živelné pohromy, havárie, 

krizové situace aj.)  

Základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, 

evakuace)  

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a 

za mimořádných událostí 

 
3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává s použitím ICT další možnosti svého studia a pracovního uplatnění 
v oboru; 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připravuje písemné podklady pro zpracování zadání jinou osobou. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 

 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se s teorií asertivního jednání, 
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 vyjadřuje se k politickému a hospodářskému dění ve společnosti, 

 slovně nebo písemně vyjádří svůj názor na problematiku látek poškozujících zdraví 
a gamblerství, 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma manželství a partnerství, 

 nepodílí se na šíření pomluv. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 za každých okolností trvá na bezvýhradném dodržování lidských práv; 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti spolužáků i jiných 
občanů; 

 sleduje aktuální zpravodajství v televizi, tisku nebo na Internetu, orientuje se 
společenském dění; 

 zapojuje se do veřejného života; 

 podílí se na demokratickém rozhodování na všech úrovních; 

 respektuje obecné morální zásady s důrazem na zachování demokratických principů 
a konfrontuje je se svým chováním. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 počítač a internetovou síť využívá v běžném životě. 

ČLOVĚK JAKO OBČAN 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy( korupce, 

kriminalita,...) 

charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran a 

svobodných voleb 

uvede příklady funkcí obecních a 

krajských samospráv 

vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 

politickým radikalismem, nebo politickým 

extremismem 

uvede příklady občanské aktivity ve svém 

regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou 

společností, debatuje o vlastnostech, které 

by měl mít občan demokratického státu 

popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel 

popíše soustavu soudů v ČR a činnosti 

policie, soudů, advokacie a notářství 

Lidská práva 

- lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 

- Listina základních práv a svobod 

- porušování základních lidských práv 

- významná hnutí a organizace zabývající se 

ochranou lidských práv 

 

Politické subjekty, státní správa a samospráva 

- česká ústava, politický systém ČR, struktura 

veřejné správy, obecní a krajská samospráva 

- orientace v českém politickém systému 

- zaměření hlavních politických stran v ČR 

- podíl občanů na samosprávě své obce 

- politika, politické ideologie 

 

Volby a volební systém v ČR 

- politické strany, volební systémy a volby 

- rozdíly mezi volbami do Poslanecké sněmovny 

ČR, Senátu ČR, volbou prezidenta ČR a volbami 

do územní samosprávy 

- hlavní subjekty moci zákonodárné a výkonné v 

ČR, rozlišení jejich pravomoci a náplň činnosti 

- politický radikalismus a extremismus, současná 
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česká extremistická scéna a její symbolika, 

mládež a extremismus 

- teror, terorismus 

 

Občanská společnost 

- občanská participace, občanská společnost 

- pojem občanská společnost 

- občanské ctnosti potřebné pro demokracii a 

multikulturní soužití 

- občanské organizace 

ČLOVĚK A PRÁVO 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede 

příklady právní ochrany a právních vztahů 

popíše soustavu soudů v ČR a činnosti 

policie, soudů, advokacie a notářství 

vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost 

popíše, jaké závazky vyplývají z běžných 

smluv, a na příkladu ukáže možné 

důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy 

včetně jejich všeobecných podmínek 

popíše práva a povinnosti mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi, popíše, kde může o 

této oblasti hledat informace nebo získat 

pomoc při řešení svých problémů 

objasní postupy vhodného jednání, stane-

li se obětí nebo svědkem jednání, jako je 

šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání 

atp. 

Pojem práva 

-právo a spravedlnost, právní stát 

- právní řád, právní ochrana občanů, právní 

vztahy 

- význam a fungování práva ve společnosti 

 

Právo jako systém 

- soustava soudů v České republice 

- systém práva 

- právní a neprávní normy 

 

Právo v praxi 

- vlastnictví, právo v oblasti duševního 

vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za škodu 

- základy občanského práva 

- rodinné právo 

- správní řízení 

- trestní právo - trestní odpovědnost, tresty a 

ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení 

- podstata právní odpovědnosti 

- jednotlivé právní delikty 

 

Právní ochrana 

- kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, 

kriminalita páchaná mladistvými 

- hlavní náplně vybraných právnických profesí 

- notáři, advokáti a soudci 

 

4. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 respektuje v diskuzi názory druhých, 
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 pořizuje si poznámky z mluveného projevu, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky, 

 seznámí se se zásadami veřejného vystupování. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se s teorií cílů, jejich stanovování, dosahování, otázkou životních priorit 

 sestaví si osobní žebříček hodnot 

 seřadí si osobní priority 

 sestaví strategii dosažení stanovených cílů 

 pravidelně vyhodnocuje dosahování svých cílů a plánuje další strategii 

 jedná asertivně, své jednání vyhodnocuje a chyby si uvědomuje 

 kriticky posuzuje a hodnotí jednání svého okolí, zaujímá k němu postoj a vyjádří 
svůj názor 

 vyjadřuje se k politickému a hospodářskému dění ve společnosti 

 diskutuje na téma nebezpečnost kouření a negativní vliv návykových látek na lidské 
zdraví 

 rozlišuje odlišnosti životního stylu různých generací, přistupuje k nim s tolerancí 

 přijímá změny, které s sebou přináší současný životní styl 

 je vstřícný k všem členům skupiny, vyvaruje se sektářství 

 povzbuzuje slabší členy týmu k iniciativě 

 podporuje komunikaci lidí mezi sebou. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 sleduje aktuální zpravodajství v televizi, tisku nebo na Internetu, orientuje se ve 
společenském dění; 

 zapojuje se do veřejného života; 

 ctí právo na život svůj i život ostatních a toto právo obhajuje; 

 podílí se na demokratickém rozhodování na všech úrovních; 

 respektuje obecné morální zásady s důrazem na zachování demokratických principů 
a konfrontuje je se svým chováním. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 připraví si osobní portfolio pro žádost o pracovní místo; 

 seznámí se se zásadami vstupního pohovoru, na praktických cvičeních ho 
prezentuje. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 počítač a internetovou síť využívá v běžném životě, 

 kriticky posuzuje informace získané z tisku, rozhlasu a televize, zvažuje původ a účel 
dané informace. 
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SOUDOBÝ SVĚT 

Výstup – Žák Učivo 

popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace, 

charakterizuje základní světová 

náboženství 

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, 

debatuje o jejich možných perspektivách 

objasní postavení České republiky v 

Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí 

její politiku 

popíše funkci a činnost OSN a NATO 

vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur a podíl ČR na jejich aktivitách 

uvede příklady projevů globalizace a 

debatuje o jejích důsledcích 

Mezinárodní organizace  

- Česká republika a svět: NATO, OSN, zapojení 

ČR do mezinárodních struktur, bezpečnost na 

počátku 21.století, konflikty v soudobém světě, 

globální probémy, globalizace  

- formy mezinárodní pomoci a spolupráce  

- hlavní mezinárodní organizace  

- struktura vybraných mezinárodních organizací  

- základní cíle EU  

- členské země EU  

- základní výhody a nevýhody členství v EU  

- význam humanitární pomoci  

- integrace a dezintegrace  

- rozmanitost soudobého světa: civilizační sféry a 

kultury, nejvýznamnější světová náboženství, 

velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich 

problémy, konflikty v soudobém světě  

pokrytí průřezových témat 

ODS, IKT, ČSP 

ČLOVĚK A SVĚT (PRAKTICKÁ FILOZOFIE) 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, 

filozofická etika 

dovede používat vybrané a poznané 

kategorie z probraného učiva filozofie 

pracuje s dostupnými filozofickými texty 

diskutuje o praktických filozofických a 

etických otázkách (ze života kolem sebe, z 

kauz známých z médií, z krásné literatury 

a jiných druhů umění) 

vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným lidem 

Co řeší filozofie a filozofická etika  

Význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich 

smysl pro řešení životních situací  

Etika a její předmět, základní pojmy etiky, 

morálka, mravní hodnoty a normy, mravní 

rozhodování a odpovědnost  

Životní postoje a hodnotová orientace, člověk 

mezi touhou po vlastním štěstí a angažováním se 

pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem  

 

4.3. Přírodovědné vzdělávání 

4.3.1. Fyzika 

Cílem fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat fyzikálních poznatků v 
profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech 
založené odpovědi.  

Fyzika navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Hlavní náplní je 
poznávání přírodních jevů a zákonitostí, pochopení základních pojmů, principů a jejich 
využití při dalším vzdělávání a v praxi. Existuje úzká vazba mezi fyzikou a odbornou výukou, 
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což se projevuje v mezipředmětových vztazích. Výuka fyziky přispívá k hlubšímu a 
komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k 
přírodnímu prostředí. Umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé 
přírodě.  

 
Charakteristika učiva  

Fyzika vychází z přírodovědného vzdělávání.  

Učební osnova zpracovává variantu B se středním fyzikálním vzděláváním.  

Vyučování směřuje k tomu, aby žák: 

• využíval přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě, ve všech 
situacích, které souvisí s přírodovědnou oblastí,  

• logicky uvažoval, analyzoval a řešil jednoduché fyzikální problémy,  

• pozoroval a zkoumal přírodu, prováděl experimenty a měření, zpracovával a 
vyhodnocoval získané údaje,  

• komunikoval, vyhledával a interpretoval fyzikální informace a zaujímal k nim 
stanovisko, využíval získané informace v diskusi k fyzikální a odborné tematice.  

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby:  

• uznával, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej, 

•  byl motivován k přispění dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i 
odborné pracovní činnosti,  

• měl pozitivní vztah k přírodě a její ochraně,  

• chránil přírodní bohatství Země pro další generace.  

 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech žáka a celkové atmosféře ve třídě. 
Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze tohoto 
vzdělávacího programu (zpracováno dle: Maňák, Švec - Výukové metody, Brno 2003).  

Zvláštní důraz je kladen na:  

Metody klasické: slovní, zastoupené vysvětlováním, výkladem a žákovským referátem 
a rozhovorem, které vedou k rozvoji kompetencí k učení a komunikativních kompetencí. 

Metody aktivizující: diskusní zastoupené diskusí a metody problémové, zastoupené 
problémovými otázkami, které vedou k rozvoji kompetencí k řešení problému 
a matematických kompetencí.  

Výuka probíhá v 1. a 2. ročníku ve 2 hodinách týdně v kmenových učebnách.  

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení vychází z Klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu a zvláštní důraz je 
kladen zejména na:  
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• hloubku porozumění učivu a schopnost aplikovat poznatky z teorie na výpočet 
slovních úloh při ústním zkoušení,  

• schopnost řešit samostatně příklady při písemném opakování,  

• pravidelnou přípravu na hodiny a aktivitu při vyučování.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

Ve předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• Kompetence komunikativní  

• Personální a sociální kompetence  

• Kompetence matematické  

• Kompetence k řešení problémů  

• Kompetence k učení.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník - vypracuje laboratorní protokol, v praktických úlohách odhaduje předpokládaný 
výsledek, posuzuje jeho reálnost, má reálnou představu o velikosti dané jednotky.  

2. ročník - zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku, řeší praktické úlohy na 
základě odhadu, jeho správnost ověřuje výpočtem.  

 
Předmět naplňuje průřezová témata Člověk a životní prostředí. Naplnění je formou výuky, 
referátů a diskusí o druzích energie, způsobu likvidace elektrolytů a radioaktivitě. Dále 
naplňuje průřezové téma Člověk a svět práce formou vedení k pečlivosti a zodpovědnosti při 
plnění zadaných úkolů.  

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vypracuje přehledně výpisky z předloženého textu. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aplikuje teoretické vědomosti při výpočtu praktických úloh, 

 používá kalkulátor i ke složitějším výpočtům. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vypracuje laboratorní protokol. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 pracuje s jednotkami SI soustavy, provádí jejich převody, 

 ve výpočtech důsledně uvádí jednotku dané veličiny, 

 má reálnou představu o velikosti dané jednotky, 
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 v praktických úlohách odhaduje předpokládaný výsledek, posuzuje jeho reálnost. 

KINEMATIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti 

řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů 

mezi kinematickými veličinami 

Dráha, rychlost, zrychlení  

Rozdělení pohybů podle trajektorie a změn 

rychlosti  

Pohyb rovnoměrně přímočarý  

Pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený  

Pohyb po kružnici  

Skládání pohybů 

DYNAMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

definuje Newtonovy pohybové zákony a 

aplikuje je v jednoduchých úlohách o 

pohybech 

vypočítá síly, které v přírodě a v 

technických zařízeních působí na tělesa 

Síla, skládání sil, síly v přírodě  

Newtonovy pohybové zákony  

Hybnost, impuls síly  

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 

Výstup – Žák Učivo 

vypočítá mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly 

vypočítá výkon a účinnost při konání 

práce 

vysvětlí zákon zachování mechanické 

energie 

Mechanická práce, mechanická energie  

Potenciální a kinetická energie  

Zákon zachování energie  

Výkon, účinnost  

GRAVITAČNÍ POLE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní druhy pohybu v 

gravitačním poli 

Newtonův gravitační zákon, gravitační síla, 

intenzita gravitačního pole  

Pohyby v gravitačním poli Země - vrhy  

Kepplerovy zákony  

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 

Výstup – Žák Učivo 

znázorní graficky výslednici sil působících 

na těleso a jejich momenty 

najde těžiště tělesa jednoduchého tvaru 

Moment síly, momentová věta  

Těžiště  

MECHANIKA TEKUTIN 

Výstup – Žák Učivo 
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aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh na tlakové síly v tekutinách 

vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině 

Pascalův zákon, tlakové síly a tlak v tekutinách  

Hydrostatický a aerostatický tlak  

Archimédův zákon  

Proudění ideální tekutiny  

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příklady potvrzující kinetickou 

teorii látek 

změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a 

vyjádří ji jako termodynamickou teplotu 

vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi a řeší úlohy 

na teplotní délkovou roztažnost těles 

popíše vlastnosti látek z hlediska jejich 

částicové stavby 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

vypočítá jednoduché případy tepelné 

výměny pomocí kalorimetrické rovnice 

rozezná typy dějů v plynech s použitím 

stavové rovnice pro ideální plyn 

vysvětlí mechanické vlastností těles z 

hlediska struktury pevných látek 

popíše příklady deformací pevných těles 

jednoduchého tvaru a řeší úlohy na 

Hookův zákon 

popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů 

Základní poznatky termiky  

Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, 

tepelná kapacita, měření tepla  

Tepelné děje v ideálním plynu, první 

termodynamický zákon, práce plynu, účinnost  

Struktura pevných látek a kapalin, přeměny 

skupenství látek 

Komentář 

v rámci diskuse v hodině žáci uvedou vliv spalovacích motorů na ovzduší a objasní důležitost 
katalyzátorů a sledování emisí u motorových vozidel, filtrů na komínech u továren, používání 
ekologických paliv v domácnostech a provozech... 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

ozonová díra, globální oteplování 

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému, 
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 používá kalkulátor i ke složitějším výpočtům. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyhotoví výtah z odborného textu. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 řeší praktické úlohy pouze na základě odhadu, jeho správnost dodatečně ověřuje 
výpočtem. 

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vlastní kmitání mechanického 

oscilátoru  

uvede příklady nuceného kmitání 

mechanického oscilátoru a zná pojem 

rezonance 

rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření v látkovém 

prostředí 

Mechanický oscilátor, harmonický pohyb  

Rychlost a zrychlení kmit. pohybu  

Skládání kmitů  

Kyvadlo,pružina  

Mechanické vlnění postupné  

Interference  

Stojaté vlnění  

Huyghensův princip  

AKUSTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění  

popíše způsoby ochrany proti negativnímu 

vlivu hluku 

Zvukové vlnění  

Vlastnosti zvuku 

Komentář 

žáci v diskusi uvedou důsledky hluku na lidský organismus a přírodu a uvedou možnosti 
obrany proti hluku 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

vliv hluku na člověka a přírodu 

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

vypočítá elektrickou sílu v poli bodového 

elektrického náboje 

popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 

vysvětlí princip kondenzátoru a vypočítá 

kapacitu 

formuluje podmínky vzniku elektrického 

Elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické 

pole, tělesa v elektrickém poli, kapacita vodiče  

Elektrický proud v kovech, zákony elektrického 

proudu, elektrické obvody, elektrický proud v 

kapalinách a v plynech  

Magnetické pole, magnetické pole elektrického 

proudu, magnetická síla, magnetické vlastnosti 
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proudu v látkách 

řeší úlohy s elektrickými obvody s 

použitím Ohmova zákona 

nakreslí podle schématu elektrický obvod  

řeší úlohy užitím vztahu R = ς*l/S; 

vypočítá práci a výkon elektrického 

proudu 

vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 

kapalin a plynů 

popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN 

vysvětlí princip chemických zdrojů napětí 

uvede typy výbojů v plynech a jejich 

využití 

vypočítá magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem a popíše 

magnetické pole indukčními čarami 

vysvětlí jev elektromagnetické indukce a 

jeho význam v technice 

popíše princip vzniku střídavého proudu  

vyjmenuje základní vlastnosti obvodů 

střídavého proudu 

vysvětlí princip transformátoru a vypočítá 

proud a napětí na cívkách 

vysvětlí vznik elektromagnetického 

kmitání v oscilačním obvodu 

popíše využití elektromagnetického vlnění 

ve sdělovacích soustavách 

látek, elektromagnetická indukce, indukčnost  

Vznik střídavého proudu, obvody střídavého 

proudu, střídavý proud v 

energetice,transformátor  

Elektromagnetické kmitání,  

Polovodiče, přechod PN, polovodičové součástky  

Komentář 

diskuse v hodině o důležitosti třídění odpadu a sběru nebezpečného odpadu, výklad o vlivu 
využití příměsových polovodičů na vznik osobních počítačů 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

El. proud v kapalinách - vliv elektrolytu z baterií na životní prostředí a důležitost odevzdávání 

starých baterií a akumulátorů na místa k tomu určená 

OPTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích 

řeší úlohy na odraz a lom světla 

vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a 

polarizace světla 

popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření z hlediska 

Světlo a jeho šíření, odraz a lom světla  

Elektromagnetické záření - jeho druhy, spektrum 

elektromagnetického záření  

Vlnové vlastnosti světla - interference, ohyb, 

polarizace  

Zobrazování zrcadlem a čočkou  

Optické přístroje 
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působení na člověka a využití v praxi 

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

početně a graficky 

popíše oko jako optický přístroj 

vyjmenuje základní typy optických 

přístrojů 

ATOMOVÁ FYZIKA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí podstatu radioaktivity a 

jaderného záření a popíše způsoby 

ochrany před tímto zářením 

objasní podstatu fotoelektrického jevu a 

jeho praktické využití 

charakterizuje základní modely atomu 

popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice 

posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie 

Model atomu, spektrum atomu vodíku, laser  

Nukleony, radioaktivita, jaderné záření, jaderná 

energie a její využití, biologické účinky záření 

Komentář 

žák porovná dopad jaderné elektrárny a tepelné elektrárny na živ. prostředí - v rámci domácí 
úlohy vyzvedne klady a zápory; vyhledá na internetu informace o jaderných zkouškách ve 
světě a způsobu ničení jaderného odpadu 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

Vliv jaderného odpadu a jaderných zkoušek na životní prostředí, porovnání exhalací z jaderných a 

tepelných elektráren 

VESMÍR 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje Slunce jako hvězdu a 

popíše sluneční soustavu 

popíše objekty ve sluneční soustavě 

uvede příklady základních typů hvězd 

je seznámen se současnými názory na 

vznik a vývoj vesmíru 

Sluneční soustava  

Typy hvězd  

Galaxie a vývoj vesmíru  

Výzkum vesmíru 

4.4. Biologicko-chemický základ 

Cílem předmětu je především naučit žáky využívat poznatků z chemie a biologie v profesním i 
občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech založené 
odpovědi. Žák je veden k využívání souborů poznatků o chemických látkách, jevech, 
zákonitostech a vztazích mezi nimi v dalším vzdělávání a v praxi a k zpracovávání zadaných 
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údajů a porovnává je s teorií. Dále ho vzdělávání vede k uplatnění logického myšlení a rozvoji 
získaných vědomostí a dovedností v dalším vzdělávání, v oborové praxi i v občanském životě.  

 
Charakteristika učiva  

Biologicko-chemický základ vychází z přírodovědného vzdělávání. Chemické vzdělávání je 
zpracováno ve variantě B, která je určena pro obory se středními nároky na chemické 
vzdělávání. Biologické vzdělávání je součástí tohoto předmětu. Ekologické vzdělávání je 
realizováno v rámci projektu - Environmentálního kurzu v 1. ročníku. Náplň projektu je 
konkretizována v rámci části ŠVP Projekty.  

Vyučování směřuje k tomu, aby žák:  

• využíval chemických poznatků v praktickém životě, ve všech situacích, které souvisí s 
přírodovědnou oblastí,  

• logicky uvažoval, analyzoval a řešil jednoduché chemické problémy,  

• zpracovával a vyhodnocoval dané údaje,  

• komunikoval, vyhledával a interpretoval chemické informace a zaujímal k nim 
stanovisko, využíval získané informace v diskusi k chemické a odborné tematice.  

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Chemicko-biologické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• byl motivován k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě,  

• uplatňoval pozitivní postoj k přírodě,  

• byl připraven k dalšímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.  

 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze tohoto 
vzdělávacího programu. V předmětu budou využívány zejména: popis, žákovský referát, práce 
s obrazovým materiálem, dialog, diskuse, problémové metody, televizní výuka, pomocí nichž 
se rozvíjí klíčové kompetence k učení a řešení problémů.  

Zvláštní důraz se klade na metody klasické, založené na slovním vyjadřování.  

 
Hodnocení výsledku žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. Zvláštní důraz se klade zejména na:  

• hloubku porozumění učiva při ústním zkoušení,  

• schopnost aplikovat poznatky v praxi při řešení chemických rovnic,  

• schopnost samostatně řešit zadané úkoly,  

• aktivitu v hodině.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 100 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 
Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• Kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů  

• komunikativní kompetence  

• matematické kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• občanské kompetence a kulturní povědomí.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

1. ročník - připraví informační zdroje pro zpracování referátu.  

1. ročník - Projekt - Environmentální kurz - vysvětlí pojem udržitelný rozvoj, vysvětlí význam 
a způsob třídění odpadu, dle svých možností jej separuje. Objasní vliv studovaného oboru na 
životní prostředí a předloží příklady řešení ekologické otázky. Seznámí se s alternativními 
zdroji získávání energie a ekologicky šetrnými technologiemi ve svém oboru. Jedná v souladu 
se zásadami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je ekologicky uvědomělý.  

 
Předmět naplňuje průřezová témata Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické 
společnosti, a to formou diskuse a referátu na vybrané téma.  

Člověk a životní prostředí:  

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:  

• pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 
lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy,  

• chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život,  

• porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 
aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, 

• respektovali principy udržitelného rozvoje,  

• získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, 
ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje,  

• samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 
kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů,  

• pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 
environmentálních problémů,  

• osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v 
osobním a profesním jednání,  

• dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí,  

• osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.  

Průřezová témata pokrývaná předmětem: 

• Člověk a životní prostředí. 

Práce na téma životní prostředí a ekologie pomoc ICT technologií. 
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1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vypracuje přehledně výpisky z předloženého textu, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 připraví informační zdroje pro přípravu referátu. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 podrobně se seznámí s vlivem kouření na lidský organismus, 

 podrobně se seznámí s vlivem alkoholu na lidský organismus. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 vysvětlí význam a způsob třídění odpadu, dle svých možností jej separuje, 

 seznámí se s problematikou alternativních zdrojů získávání energie a ekologicky 
šetrnými technologiemi ve svém oboru. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 správně používá schematické značky. 

OBECNÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

porovná fyzikální a chemické vlastnosti 

různých látek 

popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, iont, 

izotop, nuklid 

rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a 

používá je ve správných souvislostech 

používá názvy a značky vybraných 

chemických prvků 

charakterizuje obecné vlastnosti nekovů a 

kovů 

vyjádří složení roztoků různým způsobem 

provádí jednoduché chemické výpočty při 

řešení praktických chemických problémů 

vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

Fyzikální a chemické vlastnosti látek  

Stavba atomu, atom, iont, izotop, nuklid  

Prvek, sloučenina  

Názvy a značky vybraných chemických prvků  

Vlastnosti nekovů a kovů  

Složení roztoků  

Jednoduché chemické výpočty  
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dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby 

zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin 

popíše charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů a jejich umístění v periodické 

soustavě prvků 

popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení 

vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi 

dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

Komentář 

referát na téma likvidace chemických roztoků 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

složení roztoků 

ANORGANICKÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

tvoří chemické vzorce a názvy 

anorganických sloučenin 

charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

Některé anorganické látky  

Vybrané prvky a anorganické sloučeniny  

Komentář 
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diskuse na téma vliv vybraných anorganických látek na životní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

učivo anorganické sloučeniny 

ORGANICKÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje skupiny uhlovodíků a 

jejich deriváty a tvoří jejich chemické 

vzorce a názvy 

uvede významné zástupce organických 

sloučenin a zhodnotí jejich využití v 

odborné praxi a v běžném životě, posoudí 

je z hlediska vlivu na zdraví a životní 

prostředí 

charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a 

tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy 

uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, chemické 

vzorce  

Organické sloučeniny - některé zástupce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 

diskuse na téma využití organických sloučenin a rozklad v přírodě 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

organické sloučeniny 

BIOCHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

uvede složení, výskyt a funkce 

nejdůležitějších přírodních látek 

vysvětlí podstatu biochemických dějů 

popíše a zhodnotí význam dýchání a 

fotosyntézy 

charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky 

popíše vybrané biochemické děje 

Biogenní prvky  

Přírodní látky  

Biochemické děje  

Dýchání a fotosyntéza  
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Komentář 

referát na téma vliv oxidu uhličitého na globální oteplování Země 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

dýchání a fotosyntéza 

BIOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje rozmanitost organismů 

vysvětlí principy přenosu genetické 

informace, proměnlivost organismů, vliv 

prostředí, mutagenní faktory 

vytvoří hypotézu o vzniku a vývoji života 

na Zemi, geol.éry 

předpovídá vlastnosti živých soustav –

systémové uspořádání, metabolické děje, 

dráždivost, rozmnožování, adaptace, růst 

a vývoj 

rozlišuje buňku bakteriální, rostlinnou a 

živočišnou 

popíše faktory ovlivňující zdraví a 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku života 

seznámí se s rozdílem mezi 

prokaryotickou a eukaryotickou buňkou 

uvede základní skupiny organismů a 

porovná je 

popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu 

uvede příklady bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění a možnosti prevence 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

objasní význam genetiky 

Vznik a vývoj života  

Vlastnosti živých soustav  

Buňka bakteriální, rostlinná, živočišná  

Rozmanitost organismů  

Přenos genetických informací  

Zdraví a zdravý životní styl 
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Komentář 

diskuse na téma zneužití přenosu dědičných informací ve společnosti 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

učivo přenos dědičných informací 

EKOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní ekologické pojmy 

charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a 

biotické faktory prostředí (populace, 

společenstva, ekosystémy) 

charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

uvede příklad potravního řetězce 

popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

charakterizuje různé typy krajiny a její 

využívání člověkem 

popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

Ekologické faktory prostředí  

Potravní řetězce  

Koloběh látek v přírodě a tok energie  

Typy krajiny 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstup – Žák Učivo 

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 

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 

vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů k 

Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím  

Dopady činností člověka na životní prostředí  

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 
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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 environmentálního problému 

4.5. Matematické vzdělávání 

4.5.1.Matematika 

Matematika ve střední odborné škole má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci 
průpravnou pro odborné vzdělávání. Žák si během vzdělávání uvědomuje, že matematika je 
nezastupitelným prostředkem v mnoha oborech – v přírodních vědách, technice, ekonomii. 
Matematické vzdělávání přispívá k rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí 
logické uvažování, srozumitelné, věcné a jasné vyjadřování. Těžiště výuky spočívá v aktivním 
osvojení strategie řešení úloh, schopnosti hodnotit správnost postupu, vyvození závěrů a 
aplikaci v reálné situaci nebo v ostatních odborných předmětech. Vybavuje žáky poznatky 
středoškolské matematiky i pro vysokoškolské studium technického zaměření. 

 
Charakteristika učiva 

Předmět Matematika pokrývá svým obsahem vzdělávací oblast Matematické vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• využíval matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, 

• aplikoval matematické poznatky a postupy ve svém odborném vzdělávání, 

• matematizoval reálné situace, 

• zkoumal a řešil problémy, 

• četl s porozuměním matematický text, 

• používal pomůcky: internet, PC, kalkulátor, rýsovací pomůcky. 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V afektivní oblasti směřuje Matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

• pozitivní postoj k matematice, 

• motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 

• důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina, kde učitel volí různé vyučovací metody 
podle tematického celku, podle úrovně znalostí žáků v jednotlivých třídách i složení třídního 
kolektivu.  

V předmětu budou využívány zejména: 

• slovní výklad učitele 

• problémové učení 
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• diskuse 

• samostatné řešení úloh ze sbírky 

• práce s testy 

• využívání prostředků ICT. 

Součástí výuky jsou i čtvrtletní písemné práce, v trvání jedné vyučovací hodiny (výjimka ve 4. 
ročníku ve 2. pololetí pouze jedna čtvrtletní písemná práce). Výuka bude převážně v kmenové 
učebně (výjimečně v učebně ICT, nebo multimediální učebně). 

 
Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení se bude řídit Klasifikačním řádem, který je součástí Školního řádu. 

Důraz bude kladen na: 

• samostatné řešení příkladů při čtvrtletní písemné práci, 

• zvládnutí menších celků, průběžné písemné práce, 

• plnění domácích úkolů, 

• aktivní přístup k vyučovacímu procesu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku. V předmětu jsou rozvíjeny 
klíčové kompetence: 

• Kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• personální a sociální kompetence 

• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

2. ročník - řeší praktické úlohy na základě odhadu, jeho správnost dodatečně ověřuje 
výpočtem, v praktických úlohách odhaduje předpokládaný výsledek, posuzuje jeho reálnost. 
Matematika přispívá k realizaci průřezových témat výběrem slovních úloh (příklady z praxe, 
statistické ročenky, diagramy a grafy) - Člověk a svět práce, Informační a komunikační 
technologie. 

Učivo 1. ročníku (Číselné obory, Algebraické výrazy), učivo 2. ročníku (Lineární funkce a 
rovnice) a učivo 3. ročníku (Goniometrické funkce) přesahuje do předmětu Fyzika, Stavební 
mechanika a Stavební konstrukce (4. ročník). 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aplikuje teoretické vědomosti při výpočtu praktických úloh. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vysvětlí pojmy použité v předešlé výuce; 

 používá symboliku jako formu zjednodušeného zápisu. 
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MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 ve výpočtech důsledně uvádí jednotku dané veličiny; 

 má reálnou představu o velikosti dané jednotky; 

 v praktických úlohách odhaduje předpokládaný výsledek, posuzuje jeho reálnost; 

 po provedení přesného výpočtu ověří jeho reálnost; 

 řeší praktické úlohy pouze na základě odhadu, jeho správnost dodatečně ověřuje 
výpočtem; 

 reálné objekty nahrazuje tělesy ze stereometrie. 

ČÍSELNÉ OBORY, MNOŽINY 

Výstup – Žák Učivo 

používá různé zápisy reálného čísla 

provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel 

používá absolutní hodnotu, zapíše a 

znázorní interval, provádí operace s 

intervaly (sjednocení, průnik) 

řeší praktické úlohy s využitím 

procentového počtu 

provádí operace s mocninami a 

odmocninami 

Základní pojmy teorie množin  

Vztahy mezi množinami  

Množinové operace  

Aritmetické operace v oboru čísel přirozených, 

celých, racionálních, reálných  

Úlohy na procenta  

Užití trojčlenky  

Mocniny s přirozeným, celočíselným a 

racionálním exponentem, odmocniny  

Intervaly  

Absolutní hodnota reálného čísla 

ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 

Výstup – Žák Učivo 

provádí operace s mnohočleny, lomenými 

výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a 

odmocniny 

Definiční obor a hodnota výrazu  

Početní operace s mnohočleny a lomenými výrazy  

Výrazy s mocninami  

2. ročník, 3 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledává v tabulkách vzorce, hodnoty a grafy; 

 bezpečně pracuje s rýsovacími pomůckami; 

 aplikuje teoretické vědomosti při výpočtu praktických úloh; 

 roztřídí údaje do tabulky, sestaví vhodné výpočty; 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zpracuje výstupní dokument ze statistického šetření. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zadanou práci zpracovává dle pokynů učitele, samostatně nebo v určené skupině. 
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MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vyjádří vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně ho interpretuje a vyjádří 
ho tabulkou, grafem nebo diagramem; 

 odvodí hodnoty jevu z grafu, na základě hodnot sestaví graf; 

 nalezne v reálné situaci matematický, chemický nebo fyzikální jev, popíše ho 
veličinami a určí výsledek problému; 

 odvodí hodnoty jevu z grafu, na základě hodnot sestaví graf. 

FUNKCE 1. ČÁST (LINEÁRNÍ FUNKCE, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST) 

Výstup – Žák Učivo 

vyjádří pomocí funkcí jednoduché reálné 

situace 

načrtne graf lineární funkce a určí její 

vlastnosti 

Základní poznatky o funkcích, definiční obor, 

obor hodnot, racionální funkce  

Lineární funkce, její graf a vlastnosti  

Nepřímá úměrnost, její graf a vlastnosti  

pokrytí průřezových témat 

CSP 

ROVNICE A NEROVNICE 1. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

používá ekvivalentní úpravy rovnic  

řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich 

soustavy 

Lineární rovnice a jejich soustavy  

Lineární nerovnice s jednou neznámou a 

jejich soustavy  

Rovnice a nerovnice s neznámou ve 

jmenovateli zlomku  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

FUNKCE 2. ČÁST (KVADRATICKÁ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje lineární a kvadratickou funkci, 

načrtne jejich grafy a určí vlastnosti 
Kvadratická funkce, její graf a vlastnosti 

ROVNICE A NEROVNICE 2. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

řeší kvadratické rovnice a nerovnice 

Kvadratické rovnice úplné 

Kvadratické rovnice neúplné 

Kvadratické nerovnice 

PLANIMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

řeší úlohy na polohové i metrické Základní pojmy, polohové a metrické vlastnosti 
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vlastnosti rovinných útvarů 

užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v konstrukčních úlohách 

rozlišuje základní druhy rovinných 

obrazců, určí jejich obvod a obsah 

rovinné geometrie  

Trojúhelníky - základní vlastnosti, shodnost a 

podobnost, Pythagorova věta, Euklidovy věty, 

goniometrické funkce ostrého úhlu, obvod, obsah  

Rovinné obrazce, pravidelné mnohoúhelníky  

Kružnice, kruh  

Shodná zobrazení  

Stejnolehlost (podobné zobrazení)  

Množiny bodů dané vlastnosti  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

3. ročník, 3 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aplikuje teoretické vědomosti při výpočtu praktických úloh; 

 roztřídí údaje do tabulky, sestaví vhodné výpočty; 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému; 

 čte ikonografické materiály (mapy, tabulky, grafy). 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zadanou práci zpracovává dle pokynů učitele, samostatně nebo v určené skupině. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 nalezne v reálné situaci matematický, chemický nebo fyzikální jev, popíše ho 
veličinami a určí výsledek problému; 

 odvodí hodnoty jevu z grafu, na základě hodnot sestaví graf. 

STEREOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

určuje vzájemnou polohu dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin, odchylku 

dvou přímek, přímky a roviny 

určuje povrch a objem základních těles s 

využitím funkčních vztahů a 

trigonometrie 

načrtne obraz jednoduchého tělesa 

Základní pojmy, polohové a metrické vlastnosti v 

prostoru  

Základní tělesa a jejich vlastnosti  

(krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec a 

kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části)  

Objem a povrch základních těles  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

FUNKCE 3. ČÁST (GONIOMETRICKÉ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

sestrojí grafy základních goniometrických 

funkcí 
Orientovaný úhel 

Goniometrické funkce obecného úhlu, jejich 
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řeší obecný trojúhelník na základě 

znalosti sinové a cosinové věty 

grafy a vlastnosti 

Sinová a kosinová věta 

Řešení obecného trojúhelníku 

ROVNICE 3. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

používá vlastností a vztahů 

goniometrických funkcí při řešení 

jednoduchých goniometrických rovnic 

Goniometrické rovnice 

FUNKCE 4. ČÁST (EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne 

jejich grafy a určí jejich vlastnosti 

Exponenciální funkce, její graf a vlastnosti 

Logaritmická funkce, její graf a vlastnosti 

ROVNICE 4. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

řeší jednoduchou exponenciální rovnici 

pomocí vlastnosti logaritmu vyřeší 

jednoduchou logaritmickou rovnici 

Exponenciální rovnice 

Logaritmické rovnice 

4. ročník, 2 + 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému; 

 čte ikonografické materiály (mapy, tabulky, grafy); 

 při statistickém šetření využívá údajů celé skupiny a poskytuje svoje data ke 
zpracování celé skupině. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zpracuje výstupní dokument ze statistického šetření. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 zjednoduší reálný děj na děj matematicky popsatelný a aplikuje na něj obecně platné 
zákony. 

POSLOUPNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ 

funkce 

určí členy posloupnosti zadané vzorcem 

pro n-tý člen 

rozliší aritmetickou a geometrickou 

Základní vlastnosti posloupností  

Aritmetická posloupnost  

Geometrická posloupnost  

Finanční matematika  
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posloupnost, použije je v jednoduchých 

úlohách z praxe 

provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí a orientuje se v základních 

pojmech finanční matematiky 

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

užívá vztahy pro počet variací, permutací 

a kombinací bez opakování 

počítá s faktoriály a kombinačními čísly 

určí pravděpodobnost náhodného jevu 

kombinatorickým postupem 

užívá pojmy: statistický soubor, absolutní 

a relativní četnost, variační rozpětí 

čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy 

a grafy se statistickými údaji 

Variace (permutace) bez opakování 

Kombinace bez opakování 

Pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost 

jevů 

Základy statistiky (četnosti, charakteristiky 

polohy a variability) 

Statistická data v grafech a tabulkách 

pokrytí průřezových témat 

ČSP, IKT 

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ 

Výstup – Žák Učivo 

provádí operace s vektory (součet vektorů, 

násobení vektorů reálným číslem, 

skalární součin vektorů) 

řeší analyticky polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek v rovině 

užívá různá analytická vyjádření přímky 

 

Vektor  

Přímka a její analytické vyjádření  

 

4.6. Estetické vzdělávání 

4.6.1. Literatura 

Obsah Estetického vzdělávání je součástí předmětu Český jazyk a literatura, a proto jeho 
preambule je platná jak pro Vzdělávání a komunikaci v českém jazyce, tak i pro Estetické 
vzdělávání. Ve školním vzdělávacím programu je uvedena v předmětu Český jazyk a 
literatura. Níže uvedené hodinové dotace se připočítají k dotaci pro vzdělávání v Českém 
jazyce. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

ZÁKLADY TEORIE LITERATURY 

Výstup – Žák Učivo 
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konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- podstata literatury, její funkce a vnitřní členění  

- literární věda a její disciplíny  

- literární druhy a žánry  

- základní poučení o struktuře literárního díla  

- výklad aplikovaný na ukázky z literatury při 

práci s uměleckým textem 

POČÁTKY SLOVESNÉHO UMĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

rozlišuje základní žánry lidové slovesnosti 

orientuje se v druzích písma a jeho vývoji 

- nejstarší slovesné projevy  

- ústní lidová slovesnost  

- písmo obrázkové a fonetické 

BIBLE A LITERATURA STAROVĚKU 

Výstup – Žák Učivo 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

vyjádří myšlenkový a kulturní odkaz bible 

dnešku 

- orientální literatury (písemnictví 

mezopotámské, egyptské, indické, čínské, perské, 

arabské)  

- filosofie a náboženství  

- hebrejské písemnictví a Bible 

ANTICKÁ LITERATURA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

- pojem a periodizace antické literatury  

- Homérovy eposy a antické drama  

- římská lyrika a epika, Ovidius, Vergilius 
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vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

vyjádří myšlenkový a kulturní odkaz 

antiky dnešku 

EVROPSKÉ LITERATURY STŘEDOVĚKU 

Výstup – Žák Učivo 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

pohovoří o nejdůležitějších stavbách 

románského slohu na našem území 

- hrdinský národní epos  

- rytířský dvorský epos  

- dvorská kurtoazní lyrika  

- křesťanství a románská kultura 

POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ A JEHO ROZVOJ DO 14. STOLETÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

- znaky starší české literatury  

- literatura staroslověnská a latinská  

- česky psaná literatura  

- kroniky, legendy, drama, sociální satira  

- gotické umění 
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literární teorie 

vyjádří kulturní přínos křesťanství Evropě 

pohovoří o nejdůležitějších stavbách 

románského slohu na našem území 

pohovoří o nejdůležitějších stavbách 

gotického slohu na našem území 

LITERATURA DOBY HUSITSKÉ A OBDOBÍ POLIPANSKÉ 

Výstup – Žák Učivo 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- kritika předhusitské společnosti a Husovi 

předchůdci  

- Mistr Jan Hus, literární památky husitské doby  

- Petr Chelčický a Jednota bratrská 

EVROPSKÁ RENESANCE 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- pojem humanismus a renesance, renesanční 

věda a umění  

- hlavní představitelé evropské - renesance: 

D.Alighieri, G.Boccaccio, F.Petrarca, F.Villon, 

F.Rabelais, M.Cervantes, L.Vega, W.Shakespeare 

ČESKÝ HUMANISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

- humanismus latinský a národní  

- hlavní osobnosti českého humanismu: Jan z 
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historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

pohovoří o nejdůležitějších stavbách 

renesančního slohu na našem území 

Rabštejna, Viktorin Kornel, Jan Blahoslav, 

D.Adam z Veleslavína  

- české renesanční umění 

LITERATURA A UMĚNÍ ČESKÉHO BAROKA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

pohovoří o nejdůležitějších stavbách 

barokního slohu na našem území 

- pojem baroko, jeho základní znaky  

- specifičnost českého baroka: kulty světců, 

barokní umění  

- světový význam J.A.Komenského  

- tvorba oficiální, lidová a pololidová  

KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

- základní rysy klasicismu, jeho odraz v 

architektuře a hudbě  

- pravidla klasicistní literatury  

- klasicistní tragédie, P.Corneille, J.Racine  

- klasicistní komedie, Moliére, Goldoni  

- hlavní myšlenky osvícenství, encyklopedisté, 
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směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

Voltaire, Diderot  

- preromantismus v díle J.J.Rousseaua, 

J.W.Goetha, F.Schillera 

OPAKOVÁNÍ A SYSTEMIZACE POZNATKŮ 

Výstup – Žák Učivo 

upevní si nabyté vědomosti a dovednosti - opakování a systemizace poznatků 

PRÁCE S TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- metody práce s textem (osnova, teze, konspekt, 

glosy)  

- porozumění obsahu textu a jeho reprodukce  

- četba, interpretace a transformace různých 

druhů textů  

- interpretace dobových literárních textů  

- využití poznatků z literární teorie při analýze 

textu  

- zpracování informací z různých druhů médií 

KULTURA 

Výstup – Žák Učivo 

popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

seznámí se s kulturními institucemi v ČR a 

v regionu 

- kulturní instituce v ČR a v našem regionu  

- ochrana a využívání kulturních hodnot  

- lidové umění a užitá tvorba  

- společenská kultura, principy a normy 

kulturního chování 
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2. ročník, 0 +1 h týdně, povinný 

ZÁKLADY TEORIE LITERATURY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- rozšiřování a prohlubování učiva  

- podstata volného verše  

- složitější kompoziční postupy  

- výklad aplikovaný na ukázky z literatury při 

práci s textem  

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ A JEHO ODRAZ V LITERATUŘE 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- proces a předpoklady národního obrození  

- charakteristika etap a generací  

- obrozenecká věda, noviny, divadlo, básnické 

družiny  

- jednotliví představitelé: J.Dobrovský, 

J.Jungmann, F.Palacký, P.J.Šafařík, 

F.L.Čelakovský, J.Kollár  

- Rukopisy a jejich kulturní dopad  

SVĚTOVÁ ROMANTICKÁ LITERATURA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

- znaky romantismu, romantický hrdina a 

prostředí, typické žánry a scenérie  

- představitelé jednotlivých literatur: Byron, 

Shelley, Scott, Hugo, Stendhal, Novalis, 

Lermontov, Mickiewicz 
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samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

ČESKÝ ROMANTISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- časové zařazení, znaky směru, hrdiny, prostředí  

- základní literární žánry  

- osobnosti českého romantismu: K. H. Mácha, 

J.K.Tyl, K.J.Erben  

REALISMUS A NATURALISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

- časové zařazení a charakteristika doby  

- typizace hrdinů, prostředí, jazyk  

- kritický realismus a naturalismus  

- představitelé evropských literatur: Balzac, 

Flaubert, Zola, Maupassant, Dickens, Thackeray, 

Gogol,  

Dostojevskij, Turgeněv,Tolstoj, Sienkiewiecz, 

Ibsen  
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konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

VZNIK ČESKÉHO REALISMU 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- počátky českého realismu: K. Havlíček B., 

Němcová  

- generace májovců a jejich program  

- Neruda, Hálek, Světlá, Arbes  

ČESKÝ REALISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- ideový a umělecký program ruchovců a 

lumírovců: Vrchlický, Sládek, Zeyer, Čech, 

Krásnohorská  

- historická a venkovská próza: Jirásek, Winter, 

Rais  

- realistické drama: Stroupežnický, Preissová, 

Mrštíkové 
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OPAKOVÁNÍ A SYSTEMIZACE POZNATKŮ 

Výstup – Žák Učivo 

upevní si nabyté vědomosti a dovednosti - opakování a systemizace poznatků 

PRÁCE S TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- porozumění obsahu textu a jeho reprodukce  

- četba, interpretace a transformace různých 

druhů textů  

- interpretace dobových literárních textů  

- využití pozntků z literární teorie při analýze 

textu  

- zpracování informací z různých druhů médií 

KULTURA 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá práci s informacemi z různých 

zdrojů na různých médiích 

kriticky přistupuje k získaným 

informacím z různých imformačních 

zdrojů, nepodléhá manipulaci 

vhodně argumentuje a dokáže obhájit svá 

stanoviska 

- funkce reklamy a propagačních prostředků a 

jejich vliv na životní styl 

 

3. ročník, 0 + 1 h týdně, povinný 

ZÁKLADY TEORIE LITERATURY 

Výstup – Žák Učivo 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

- stylizační metody moderní prózy  

- vnitřní monolog  

- metoda volných asociací a pásma obrazů  

- výklad aplikovaný na ukázky z literatury při 
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uměleckých děl 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

práci s uměleckým textem  

SVĚTOVÁ LITERATURA KONCE 19. STOLETÍ-MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- charakteristika doby, malířství a hudba 

- impresionismus, symbolismus a dekadence 

- hlavní osobnosti světové literatury: CH. 

Baudelaire, P.Verlaine, J.A.Rimbaud, E.A.Poe, 

O.Wilde, W.Whitman 

ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

- společensko-politický charakter doby 

- program České moderny 

- představitelé impresionismu, symbolismu a 

dekadence: J.S. Machar, O. Březina, A.Sova, 

K.Hlaváček 
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při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

ČESKÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - GENERACE BUŘIČŮ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- společensko-politický charakter doby  

- anarchismus, antimilitarismus, civilismus, 

vitalismus  

- anarchističtí buřiči: S.K.Neumann, F.Gellner, 

F.Šrámek, K. Toman, V.Dyk  

- osobitý zjev Petra Bezruče 

SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ-POEZIE 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- charakteristika doby, nové umělecké směry 

(kubismus, futurismus, dadaismus, sürrealismus, 

expresionismus)  

- typičtí představitelé těchto směrů  

- četba a interpretace textů 

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE 

Výstup – Žák Učivo 
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zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- charakteristika doby, poezie 1. světové války  

- Devětsil, proletářská poezie, poetismus, 

sürrealismus  

- básnické osobnosti (J. Wolker, J. Seifert, V. 

Nezval, K. Biebl, F. Halas) 

SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ-PRÓZA A DRAMA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- dva protikladné proudy - realismus a 

modernismus  

- znaky moderní literatury, nejčastější témata  

- hlavní představitelé realistické literatury (R. 

Rolland, H. Barbusse, A.S. Exupéry, G.G.Shaw, 

bratři Mannové, E.M.Remarque,  

M. Šolochov, E. Hemingway, J.Steibeck)  

- hlavní představitelé modernismu (M.Proust, 

J.Joyce, B.Brecht, F.Kafka, M.Bulgakov)  

 

 

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

- charakteristika doby, válečný román (J.John, 

J.Hašek), legionářská literatura, exresionistická 

próza (L.klíma, F.Kafka),  

demokratický proud (Čapek, K.Poláček, E.Bass), 

imaginativní próza  

(V.Vančura), společeská próza (I.Olbracht, 
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vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

M.Majerová, M.Pujmanová), katolická próza ( 

J.Durych, J.Deml ), ruralisté (J.Knap), 

psychologická próza (J.Havlíček, J.Glazarová, 

V.Řezáč) 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ DRAMA 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- oficiální divadlo, Národní divadlo, Městské 

divadlo na Vinohradech  

- významní režiséři a autoři (F. Šrámek, K. 

Čapek)  

- neoficiální scény, Osvobozené divadlo, D34, 

režiséři, významní herci  

 

- oficiální divadlo, Národní divadlo, Městské 

divadlo na Vinohradech  

- neoficiální scény  

- avantgardní divadlo, Osvobozené divadlo, D34  

- protifašistická divadelní fronta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

- žáci zhlédnou filmové zpracování Čapkova dramatu Bílá nemoc; v následné diskusi se zaměří na 

téma Demokracie a její porušování 

LITERATURA ZA OKUPACE 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých - charakteristika doby  
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uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- žánrová a tematická specifičnost tohoto období  

- významné osobnosti a jejich tvorba (F. Halas, F. 

Hrubín, J. Seifert, V. Nezval, V. Holan, J. Drda, 

K. Poláček, Skupina Ohnice a Skupina 42, (J. 

Havlíček, V. Řezáč, E. Bass, V. Vančura, F. Kožík)  

OPAKOVÁNÍ A SYSTEMIZACE POZNATKŮ 

Výstup – Žák Učivo 

upevní si nabyté vědomosti a dovednosti - opakování a systemizace poznatků 

PRÁCE S TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- porozumění obsahu textu a jeho reprodukce  

- četba, interpretace a transformace různých 

druhů textů  

- využití poznatků z literární teorie při analýze 

textu  

- zpracování informací z různých druhů médií  

- získávání a samostatné zpracování informací z 

odborného textu  

KULTURA 

Výstup – Žák Učivo 
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pohovoří o pojmech umělecké dílo a kýč 

- kultura bydlení a odívání  

- estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě 

předmětů používaných v běžném životě 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- žáci navštíví tematický zaměřenou výstavu 

 

4. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami; 

 seznámí se s technikou myšlenkových map; 

 pracuje s technikou myšlenkových map; 

 seznámí se s různými strategiemi učení; 

 určí si optimální dobu pro práci a učení (skřivan, sova); 

 definuje si své osobní silné a slabé stránky v procesu učení; 

 využívá různé strategie učení; 

 vytypuje si oblíbené strategie učení; 

 pracuje s technikou INSERT; 

 zpracuje text a zachytí hlavní myšlenky; 

 seznámí se s technikou INSERT. 

ZÁKLADY TEORIE LITERATURY 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

- syntéza nabytých poznatků  

- náročnější interpretace textu  
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literární teorie 

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- atmosféra doby, události ovlivňující vývoj světa  

- odraz války a tematika holocaustu, pohled 

západní a východní literatury  

- umělecká různorodost a experimentální 

umělecké směry: existencionalismus, beatníci, 

rozhněvaní mladí muži, neorealismus, nový  

nový román, absurdní literatura, magický 

realismus, postmodernismus, literatura sci-fi  

- výrazní spisovatelé současnosti, např. A.Camus, 

A.Moravia, J.Kerouac, S.Becket, U.Eco, 

V.Nabokov, G.Orwell, W.Styron, J.Heller 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- charakteristika doby a jednotlivých vývojových 

etap po 2. světové válce  

- česká poezie 1945-1968, např. F.Hrubín, 

J.Seifert, V.Holan, J.Kainar, V.Hrabě, 

O.Mikulášek  

- česká próza a drama 1945-1968, např. J.Drda, 

L.Fuks, A.Lustig, J.Otčenášek, O.Pavel, Semafor, 

ABC  

- česká poezie 70.a 80.let do současnosti, např. 

J.Žáček, I.Jirous, J.Seifert, písničkáři  

- česká próza a drama 70.a 80.let do současnosti, 

např. B.Hrabal, V.Páral, J.Škvorecký, I.Klíma, 

J.Kundera, V.Havel, M.Viewegh  

- regionální literatura, např. Welzl, V.Körner, 

V.Kaplický, M.Kubíček  
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PRÁCE S TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

text interpretuje a debatuje o něm 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

- transformace textu do jiné podoby, korekce 

jazykových a stylistických chyb  

- stylistický a jazykový rozbor uměleckého díla  

- interpretace současných uměleckých textů české 

a světové prózy, poezie a dramatu  

- využití poznatků literární při analýze textů 

KULTURA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v nabídce kulturních institucí 

porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

- kultura národností na našem území, v regionu 

OPAKOVÁNÍ A SYSTEMIZACE POZNATKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Výstup – Žák Učivo 

upevní si nabyté vědomosti a dovednosti - opakování a systemizace poznatků 

4.7. Vzdělávání pro zdraví 

4.7.1. Tělesná výchova 

Předmět Tělesná výchova si klade za cíl 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. 

 
Charakteristika učiva  

Předmět Tělesná výchova pokrývá svým obsahem kutikulární rámce ze vzdělávací oblasti 
Péče o zdraví. Učivo navazuje na znalosti a dovednosti získané v základní škole.  

Učivo převedené do jiných předmětů: 
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Do Občanské nauky jsou zařazeny kapitoly: 

• Duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující 
zdraví, odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o veřejné zdraví v ČR, 

• Partnerské vztahy, lidská sexualita, 

• Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí. 

Do předmětu Ekonomika jsou přesunuty kurikulární rámce pro kapitoly: 

• Zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu. 

Učivo Péče o zdraví - První pomoc a Tělesná výchova - Lyžování je naplňováno na Lyžařském 
kurzu. Učivo Tělesná výchova - turistika a sporty v přírodě je naplňováno průběžně 
Sportovně turistickém bloku ve třetím ročníku. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

•  chránil své zdraví, zvyšoval tělesnou zdatnost a kultivoval svůj pohybový projev; 
usiloval o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností,  

• vyrovnával případný nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž,  

• využíval pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím 
postupům podle zásad fair play,  

• preferoval pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu, eliminoval 
zdraví ohrožující návyky a činnosti,  

• na základě získaných vědomostí a dovedností tyto aplikoval na posílení své tělesné 
zdatnosti,  

• seznamoval se s odbornou terminologií při sportovních aktivitách,  

• zdůrazňoval hygienu a bezpečnost při cvičení a tím prevenci úrazu,  

• správně používal základní cvičení pro přípravu organismu před a po ukončení 
pohybové činnosti,  

• zvyšoval svou tělesnou zdatnost a individuální výkonnost, kultivoval svůj pohybový 
projev a usiloval o dosažení pohybové a sportovní gramotnosti, 

• správně udržoval sportovní výstroj a výzbroj i některá sportoviště, samostatně 
zakoupil sportovní oblečení a náčiní pro některé sporty,  

• používal základní tělovýchovnou a sportovní terminologii na takové úrovni, aby bez 
problémů sledoval sportovní informace ve sdělovacích prostředcích, v tisku, v 
literatuře, cvičil podle běžného popisu a obrázků, 

•  našel v regionu školy (bydliště) vhodné prostory a vhodná zařízení pro pravidelnou i 
nepravidelnou sportovní činnost.  

 

Cíle vzdělání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby: 

• si vážil zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života 
a cílevědomě je chránil, rozpoznal, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví, 

• racionálně jednal v situacích osobního a veřejného ohrožení,  

• usiloval o pozitivní změny tělesného sebepojetí,  
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• kontroloval a ovládal své jednání, choval se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a 
sportu a při pohybových činnostech vůbec, 

• měl vytvořen pozitivní vztah k aktivnímu pohybu, který prakticky prokazuje 
pravidelnou účastí v některém sportu nebo zařazováním některých pohybových aktivit 
do denního režimu, 

• uměl adekvátně reagovat na vypjaté situace ve sportu spojené s neočekávanými 
momenty,  

• utvářel a rozvíjel 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,  

• respektoval v sociálním 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.  

 

Výukové strategie 

Tělesná výchova se organizuje ve specifických podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody. 
Toto sloučení umožní učitelům tělesné výchovy využívat sportovní areály mimo školu. 
Součástí výuky jsou lyžařský a sportovně-turistický blok. Efektivita výuky vychází z co 
nejpřesnější diagnostiky a všestranného poznávání žáků, od něhož se odvíjí.  

Obsah předmětu je realizován v blocích. Kurzy: Lyžařský kurz - 2. ročník; Sportovně-
turistický blok - 3. ročník. Žáci se v průběhu celého školního roku zúčastňují mezitřídních a 
mezi školních soutěží. Výuka se uskutečňuje v tělocvičně školy, ve venkovním externím 
sportovním areálu (ovál atletické dráhy, sektory pro skok daleký a vysoký, vrh koulí a hřiště s 
umělou travnatou plochou), ve školní posilovně (žáci ji mohou využívat i v odpoledních 
hodinách).  

Používané metody: hlavní metodou je praktické cvičení, dále slovní metody (monologické, 
dialogické), názorně demonstrační metody (pozorování, předvádění), metody dovednostně 
praktické (napodobování, experimentování, vytváření dovedností), didaktické hry.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem.  

Zvláštní důraz se klade zejména na:  

• 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 klíčových kompetencí a průřezových témat  
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Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• Kompetence k učení  

• kompetence k řešení problému  

• komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• občanské kompetence a kulturní povědomí 

• matematické kompetence  

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence.  

1. ročník - v kompetencích k řešení problému  

• Žák hledá optimální řešení v herních situacích při sportovních hrách; 

1. ročník - v občanských kompetencí a kulturního povědomí.  

• Žák uznává princip fair play.  

2. ročník - v kompetencích k řešení problému  

• Žák řeší techniku při zvládnutí cviků, sportovních prvků a hledá tréninkovou metodu 
k odstranění svých chyb.  

• Žák vytvoří protokol pro záznam turnaje.  

3. ročník v rámci kompetence k učení  

• Žák si vede portfólio dosahovaných výsledků.  

Předmět naplňuje průřezová témata  

• Občan v demokratické společnosti. 

• Tělesná cvičení - zvyšování sebevědomí.  

• Pohybové hry - respektuje rozhodnutí většiny.  

• Gymnastika - má kladný vztah k materiálním hodnotám.  

Člověk a životní prostředí  

• Atletika - při sportování respektuje zásady ochrany životního prostředí.  

Člověk a svět práce  

• Tělesná cvičení - regenerace sil vzhledem k požadavkům budoucího povolání.  

• Gymnastika - výchova k bezpečnému chování.  

Informační a komunikační technologie  

• Teoretické poznatky - sleduje sportovní informace ve sdělovacích prostředcích.  

• Tělesná cvičení - používá audiovizuální techniku.  

Uvedená průřezová témata jsou průběžně rozvíjena ve všech ročnících v návaznosti na 
konkrétní učivo.  
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1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vede si portfolio dosahovaných výsledků. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb, 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 dodržuje pravidla osobní hygieny. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznává princip fair play. 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-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  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

- sleduje sportovní informace ve sdělovacích prostředcích 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost 

využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj.  

(jako součást všech tematických celků) 

pokrytí průřezových témat 
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ČSP 

- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení - zná prostředky k regeneraci 

tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům budoucího povolání - zná správné držení těla při 

zvedání břemen 

ODS 

- zvyšuje si sebevědomí zlepšováním své tělesné výkonnosti a korekcí pohybových nedostatků - 

nepoužívá nedovolené podpůrné prostředky (anabolika,...)  

IKT 

- cvičí podle obrázků, využívá audiovizuální techniku při cvičeních 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

vyzkouší rozhodování, zapisování a 

sleduje výkony jednotlivců nebo týmu 

rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost 

-100 m, 400 m, 800m, 1500 m,  

-různé typy běhů - rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- v terénu běhá po vyznačených trasách - atletické disciplíny provádí na sportovištích k tomu 

určených 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii 

zapojí se do organizace turnajů a soutěží a 

zpracuje jednoduchou dokumentaci 

rozpozná jednání fair play od 

nesportovního jednání 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

- respektuje rozhodnutí většiny při volbě sportovní hry - hraje v týmu bez rozdílu rasy a sociálního 

postavení - váží si sportovního náčiní a nářadí - adekvátně reaguje na vypjaté situace - nedopouští 

se nesportovní chyby vyplývající z úmyslného a záměrného střetu se soupeřem - dle svých dovedností 

se v maximální míře podílí na herním výkonu celého družstva  

GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

-hrazda - výmyk, přešvihy, spád podkolenní, spád  

-akrobacie - kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem, tanec 
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pokrytí průřezových témat 

ČSP 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování, předvídá nebezpečí úrazu 

ODS 

- váží si svěřeného sportovního náčiní a nářadí 

BRUSLENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

-základy bruslení na ledě - jízda vpřed, změna 

směru jízdy, zastavení 

ÚPOLY 

Výstup – Žák Učivo 

rozpozná jednání fair play od 

nesportovního jednání 

-pády  

-přetahování lanem  

-základní sebeobrana 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

zapojí se do organizace turnajů a soutěží a 

zpracuje jednoduchou dokumentaci 

vyzkouší rozhodování, zapisování a 

sleduje výkony jednotlivců nebo týmu 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

ZDRAVÍ-ENVIRONMENTÁLNÍ KURZ 

Výstup – Žák Učivo 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

  

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vede si portfolio dosahovaných výsledků. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb; 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku; 

 dodržuje pravidla osobní hygieny, 
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 nevyvolává konflikty, 

 je vstřícný ke spolužákům, požádají-li o pomoc. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznává princip fair play. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vytvoří protokol pro záznam turnaje. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 využívá různých funkcí mobilního telefonu. 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

vyhledá potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-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  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je 

udržovat a ošetřovat 

vyhledá potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

pozná chybně a správně prováděné 

činnostií analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

pozná chybně a správně prováděné 

činnostií analyzuje a zhodnotí kvalitu 

-100 m, 400 m, 800m, 3000m  

-různé typy běhů - rychlý, vytrvalý; starty  
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pohybové činnosti nebo výkonu -skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá herní činnost jednotlivce při 

sportovních hrách 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je 

udržovat a ošetřovat 

pozná chybně a správně prováděné 

činnostií analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-hrazda - výmyk, přešvihy, spád podkolenní, spád  

-akrobacie - kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

LYŽOVÁNÍ - LYŽAŘSKÝ KURZ 

Výstup – Žák Učivo 

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je 

udržovat a ošetřovat 

rozpozná hrozící nebezpečí a vysvětlí, jak 

na ně reagovat 

prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným 

Lyžařský kurz  

- základy sjezdového lyžování (zatáčení, 

zastavování, sjíždění i přes terénní nerovnosti)  

- základy běžeckého lyžování  

- chování při pobytu v horském prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

- žák si volí na základě informací z médií a propagačních letáků vhodnou lokalitu k lyžování na 

úrovni své výkonnost a dovednosti a v rámci svých finančních možností – informační gramotnost - 

mediální výchova - provádí srovnání cenových úrovní ve vazbě na poskytované služby v jednotlivých 

střediscích - žák si osvojí a řídí se pravidly pro pohyb na sjezdových i běžeckých tratích, respektuje 

pokyny Horské služby, uznává hodnotu osobního vlastnictví v areálu středisek - žák je veden k tomu, 

aby si uvědomoval nutnost ohleduplnosti a tolerance k ostatním uživatelům a v případě potřeby byl 

připraven poskytnout první pomoc (viz. úraz na lyžích,..) - žák je směřován k tomu, aby se 

přizpůsobil požadavkům většiny v družstvu a dokázal omezit vlastní zájmy, jako člen skupiny 
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respektuje nejslabší článek - (viz. v družstvu jsou méně zdatní žáci, je třeba zvolit pomalejší tempo ve 

výuce, zdatní se přizpůsobí) 

ČŽP 

Žák je veden k tomu aby: - si vytvořil kladný vztah k prostředí, kde kurz probíhá, uvědomoval si 

nutnost ochrany životního prostředí, přírody - chápal nutnost ochrany svého zdraví a zvyšování své 

tělesné kondice - poznával místo kurzu, získával informace v přímém kontaktu s prostředím (viz 

nadmořská výška, zalesnění, hustota osídlení,..) - žák se správně se chrání před vlivy počasí a 

nástrahami prostředí (viz. oděv při nepříznivém počasí, sluneční záření na horách, mobilní telefon a 

GPS navigace na túry) - žák si zjistí informace o místě plánovaného místa kurzu z internetu, médií: 

stav sněhové pokrývky, počasí  

IKT 

- žák vyhledá informace o místě kurzu, popř. o novinkách z oblasti výzbroje, výstroje, sportovních 

akcí veřejných nebo mistrovských na internetu - žák získá informace o aktuálním stavu počasí a 

předpovědi na následující dny - dokáže v případě nouze použít mobilní telefon pro přivolání pomoci  

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

pozná chybně a správně prováděné 

činnostií analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb, 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku, 

 dodržuje pravidla osobní hygieny. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 dodržuje stanovená pravidla ve skupině a podílí se na jejich tvorbě, 

 uznává princip fair play. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vytvoří protokol pro záznam turnaje. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 využívá různých funkcí mobilního telefonu. 
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TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí psychické, estetické a sociální 

účinky pohybových činností 

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-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  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

sladí pohyb s hudbou, sestaví pohybové 

vazby, hudebně pohybové motivy a vytvoří 

pohybovou sestavu (skladbu) 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

uplatňuje techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních 

odvětvích 

-100 m, 400 m, 800m, 3000m  

-různé typy běhů - rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

uplatňuje techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních 

odvětvích 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 
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GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-hrazda - výmyk, přešvihy, spád podkolenní, spád  

-akrobacie - kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ BLOK 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

Sportovně turistický blok  

- příprava turistické akce  

- orientace v krajině  

- orientační běh 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

-žák si zvolí na základě informací z médií a propagačních letáků vhodnou lokalitu k turistice pro 

svoji výkonnost a dovednosti v rámci svých finančních možností – informační gramotnost – 

mediální výchova, provádí srovnání cenových úrovní ve vazbě na poskytované služby v jednotlivých 

střediscích -žák si osvojí a řídí se pravidly pro pohyb v přírodě, respektuje pokyny Horské služby, 

uznává hodnotu osobního vlastnictví v areálu středisek - žák je veden k tomu, aby si uvědomoval 

nutnost ohleduplnosti a tolerance k ostatním uživatelům a v případě potřeby byl připraven 

poskytnout první pomoc (viz. úraz při túrách,na kole,..) -žák je směřován k tomu, aby se přizpůsobil 

požadavkům většiny v družstvu a dokázal omezit vlastní zájmy, jako člen skupiny respektuje 

nejslabší článek (viz. v družstvu jsou méně zdatní žáci, je třeba zvolit pomalejší tempo ve výuce, 

zdatní se přizpůsobí)  

ČŽP 

Žák je veden k tomu aby: - si vytvořil kladný vztah k prostředí, kde kurz probíhá, uvědomoval si 

nutnost ochrany životního prostředí, přírody - chápal nutnost ochrany svého zdraví a zvyšování své 

tělesné kondice - poznával místo kurzu, získával informace v přímém kontaktu s prostředím (viz 

nadmořská výška, zalesnění, hustota osídlení,..) -žák se správně se chrání před vlivy počasí a 

nástrahami prostředí (viz. oděv při nepříznivém počasí, sluneční záření na horách, mobilní telefon a 

GPS navigace na túry) -žák si zjistí informace o místě plánovaného místa kurzu z internetu, médií: 

stav vody, počasí  

IKT 

-žák vyhledá informace o místě kurzu, popř. o novinkách z oblasti výzbroje, výstroje, sportovních 

akcí veřejných nebo mistrovských na internetu - žák získá informace o aktuálním stavu počasí a 

předpovědi na následující dny -dokáže v případě nouze použít mobilní telefon pro přivolání pomoci  

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 
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PLAVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-adaptace na vodní prostředí  

-dva plavecké způsoby  

-určená vzdálenost plaveckým způsobem  

-dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 

 

4. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb, 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 aktivně bojuje proti stresu a frustraci, pracuje s faktory, které je ovlivňují; 

 seznámí se se zásadami BOZ v jednotlivých činnostech v rámci celého vyučovacího 
procesu a řídí se těmito zásadami; 

 dodržuje pravidla osobní hygieny; 

 řídí se zásadami zdravého životního stylu; 

 aktivně zařazuje do svého týdenního programu sportovní a relaxační aktivity. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 ve svém chování uplatňuje zásady rovného přístupu a staví se proti diskriminaci, 

 respektuje jedinečnost každé osobnosti, 

 cvičně aplikuje pravidla první pomoci při záchraně lidského života, 

 dodržuje dopravní předpisy, chová se v dopravním provozu zodpovědně, 

 uznává princip fair play. 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

posoudí vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a kompenzuje jejich 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-odborné názvosloví; komunikace  
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nežádoucí důsledky 

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový 

režim ve shodě se zjištěnými údaji 

kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu; 

posoudí prospěšné možnosti kultivace a 

estetizace svého vzhledu 

popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel 

-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  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a kompenzuje jejich 

nežádoucí důsledky 

sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci; navrhne kondiční program 

osobního rozvoje a vyhodnotí jej 

předvede kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, i 

vzhledem k požadavkům budoucího 

povolání; uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu; 

posoudí prospěšné možnosti kultivace a 

estetizace svého vzhledu 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady sportovního tréninku 

-100 m, 400 m, 800m, 3000m  

-různé typy běhů - rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

uplatní naučené modelové situace k řešení 

stresových a konfliktních situací 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 
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hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady sportovního tréninku 

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový 

režim ve shodě se zjištěnými údaji 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

zhodnotí své pohybové možnosti a 

dosažitelnost osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

-hrazda - výmyk, přešvihy, spád podkolenní, spád  

-akrobacie - kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový 

režim ve shodě se zjištěnými údaji 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

zhodnotí své pohybové možnosti a 

dosažitelnost osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

4.8. Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

4.8.1. Informační a komunikační technologie 

Cílem vzdělávání v předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a 
komunikačních technologií a s informacemi. Žáci si vytvářejí znalosti a dovednosti, jež 
uplatňují v běžné komunikaci a v práci s počítačem. Své schopnosti uplatňují již v přípravě na 
své vyučování, při zpracování různých zadání a projektů. Současně se připravují zvládat 
náročné úkoly svého budoucího povolání. Žáci se naučí pracovat s informacemi, tzn. umějí je 
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vyhledat v různých zdrojích, dokáží je třídit, hodnotit a interpretovat, popřípadě převést do 
některého ze softwarových programů. 

Některé oblasti informatiky jsou v předmětu zahrnuty pouze v základní formě. Žáci se 
seznamují se základními funkcemi a použitím. Vy vyšším ročníku je pak vybrané učivo 
zahrnuto v rozšířené formě podle oboru a zaměření. 

 
Charakteristika učiva 

Učivo předmětu vychází ze vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, člení 
se do tematických celků, jež podporují různé žákovy znalosti a dovednosti; mnohé z nich se 
vzájemně prolínají a na vyšší úrovni doplňují. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

• měli přehled o základech hardwaru, softwaru a počítačových sítí, 

• efektivně pracovali a užívali operační systém, textový editor, tabulkový procesor, 
program pro tvorbu prezentací, vektorový a rastrový grafický editor, databázový 
program, 

• vyhledávali, zpracovávali a vyhodnocovali informace z internetu, 

• technicky zpracovali elektronickou prezentaci a seznámili se s pravidly prezentování 
na veřejnosti. 

Na obsah předmětu se váže náplň předmětu Praxe učební – navrhování v CAD a předmět 
Vybrané statě z informatiky – podle zaměření. Předmět využívá částečně znalosti učiva z 
matematiky – základní funkce. Učivo navazuje na znalosti z matematiky, ekonomiky, 
pozemního stavitelství a jazyka českého a literatury. 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V jednotlivých oblastech vzdělávání směřuje k tomu, aby: 

• uznával, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej 
(realizováno negativním postojem k dětské pornografii), 

• kriticky posuzoval skutečnost kolem sebe, přemýšlel o ní a utvářel si vlastní úsudek 
(pravdivost informace a serióznost zdroje), 

• nenechal se názorově a postojově manipulovat (odolával reklamě na internetu), 

• vážil si demokracie a svobody, 

• ctil etiku a autorské vlastnictví informací, 

• uznával duševní vlastnictví jiných osob (subjektů), 

• zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí informačních 
technologií, 

• dokázal samostatně pracovat s výpočetní technikou. 

 

Výukové strategie 

Výuka je vedena v odborných počítačových učebnách, každý žák samostatně pracuje u 
jednoho počítače připojeného k síti a Internetu. Jedním z počátečních cílů výuky je snaha 
sjednotit u žáků jejich rozdílné vědomosti a dovednosti získané v základní škole.  

Ve výuce se klade důraz zejména na následující metody:  
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Uplatňuje se tradiční frontální výklad s podporou vizualizace pomocí dataprojektoru. Na něj 
navazuje procvičení učiva formou praktických příkladů, samostatné práce. Využívá se metoda 
samostatného učení s podporou nápovědy a informacemi z manuálu. Upevňování učiva je 
založeno na opakovaném procvičování a posilování získaných dovedností. Uplatňuje se 
simulační metoda, kooperativní vyučování a v neposlední řadě plnění zadaných domácích 
prací, popřípadě projektů. 

 
Hodnocení výsledků 

Hodnocení výsledků práce žáků vychází z Klasifikačního řádu, který je součástí školního 
řádu. Důraz se klade: 

• na zájem o předmět, 

• aktivitu v hodinách, 

• způsob zpracovávání všech úkolů, včetně domácích. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se vzájemně hodnotili, aby sebekriticky posuzovali výsledky své 
práce. Vedle ústního zkoušení jsou pravidelně zařazovány příslušné testy, praktická cvičení, 
kontrolní zadání. 

Ve vyšším ročníku se komplexně hodnotí: 

• samostatné tematicky zaměřené práce, 

• vlastní projekty, schopnost jejich interpretace a obhajoby před kolektivem. 

Pro teoretickou podporu výuky byla zvolena jako doporučená učebnice „S počítačem nejen 
k maturitě“, autor Navrátil. Výuka je členěna do části teoretické a praktické, které se 
pravidelně střídají. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až 
na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku. 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• Kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• personální a sociální kompetence 

• občanské kompetence a kulturní povědomí 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• matematické kompetence 

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

1. ročník - seznámí se s pravidly tvorby a realizace prezentace, připraví podklady potřebné 
pro tvorbu prezentace, seznámí se s úpravou základních písemností dle platné normy, při 
zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje, vytvoří elektronickou 
prezentaci v různých úrovních náročnosti. 
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2. ročník - seznámí se s pravidly efektivní e-mailové komunikace, zpracuje výstupní 
dokument statistického šetření; při statistickém šetření využívá údajů celé skupiny a 
poskytuje svá data ke zpracování skupině, pracuje se zdroji ekonomických a právních 
informací, seznámí se s prostředím a funkcí elektronického bankovnictví. 

Předmět naplňuje průřezová témata:  

Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí a Občan v demokratické společnosti. Předmět 
sám svým obsahem naplňuje průřezové téma Informační a komunikační technologie. 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

• Informační a komunikační technologie. 

Předmět sám svým obsahem naplňuje průřezové téma Informační a komunikační 
technologie. 

1. ročník, 3 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 udržuje svou pozornost bez vedlejší činnosti po danou dobu. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 roztřídí údaje do tabulky, sestaví vhodné výpočty, 

 vytvoří prezentaci na dané téma; doprovodí slovním výkladem, 

 seznámí se s pravidly tvorby a realizace prezentace, 

 připraví podklady potřebné pro tvorbu prezentace. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 využívá textového editoru pro opravu pravopisu, 

 zpracuje svůj strukturovaný životopis, 

 seznámí se s úpravou základních písemností dle platné normy, 

 pracuje s poštovní korespondencí, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky, 

 technicky zvládá vystupování při realizaci elektronické prezentace. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 dodržuje pravidla hygieny práce, 

 pravidelně se připravuje do vyučování, 

 k domácí práci přistupuje jako k plnohodnotné součásti svého vzdělávání, 

 při zpracování zadaného úkolu důsledně uvádí všechny použité zdroje, 

 aktivně se účastní práce ve skupině. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 jedná v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, je 
ekologicky uvědomělý. 
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MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 přepočítává měnové kurzy, 

 pro práci s grafickým vyjádřením jevu používá PC aplikace. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 počítač a internetovou síť využívá v běžném životě, 

 seznámí se s poskytovateli internetového připojení realizovatelného v místě bydliště, 
vyhodnotí ekonomické ukazatele jednotlivých nabídek; 

 využívá různá periferní zařízení k PC, 

 s použitím textového editoru vyhotovuje základní písemnosti s normalizovanou 
úpravou, 

 využívá nástroje pro hromadnou korespondenci, 

 pracuje s tabulkovým procesorem, 

 vytvoří elektronickou prezentaci v různých úrovních náročnosti, 

 pracuje se scannerem, 

 srovnává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich věrohodnost a serióznost, 

 získané informace ze sítě Internet třídí a kriticky hodnotí. 

ZÁKLADNÍ POJMY 

Výstup – Žák Učivo 

 

určí strukturu dat, orientuje se ve 

stromové struktuře  

vysvětlí základní pojmy a základní 

jednotky 

uvědomuje si riziko používání prostředků 

ICT na zdraví 

základní pojmy informačních technologií  

rozdělení počítačů, historie vzniku odvětvá 

informatiky  

princíp a struktura ukládání a zápisu dat  

informační technologie - použití v praxi, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 

Výstup – Žák Učivo 

uvědomuje si riziko používání prostředků 

ICT na zdraví 

popíše počítačové díly, zná jejich základní 

paramenty, vysvětlí princip fungování 

běžných periferních zařízení 

základní schéma PC (Von Neumannovo schéma); 

základní deska, BIOS  

procesor - význam, popis, činnost, výrobci a 

trendy ve vývoji  

paměti PC - dělení, charakteristika; pevný disk, 

další typy pamětí, vývojové trendy  

vstupní zařízení PC - myš, klávesnice, skener  

výstupní zařízení PC - tiskárny  

další periferní zařízení - modem, tablet, 

reproduktory, mikrofon, dataprojektor, 

interaktivní tabule 

pokrytí průřezových témat 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 148 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

ČŽP 

- je seznámen s likvidací a souvisejícími problémy v oblasti výpočetní techniky 

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje způsoby ochrany dat před 

zneužitím a zničením (aktualizace, heslá, 

antivirové programy, firewall) 

aplikační programy, jazyky pro programování  

operační systémy - dělení, charakteristika  

Copyright a zákon na ochranu dat, autorská 

práva 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- chápe ochranu a umí ošetřit autorská práva 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Výstup – Žák Učivo 

 

popíše a charakterizuje jednotlivé 

topologie, umí používat pojmy z oblasti 

počítačových sítí 

pracuje s prohlížečem webových stránek, 

založí si e-mailovou schránku a pracuje s 

ní pomocí poštovního klienta; umí 

přijmout i odeslat zprávu 

používá školní síť pro ukládání souborů, 

vyhledává v ní podklady pro práci 

základní pojmy, rozdělení a typy sítí, 

charakteristika jednotlivých typů  

topologie sítí - základní charakteristika, princíp 

činnosti  

technické prostředky a software pro sítě  

Internet - vznik, princíp, protokoly, domény, 

adresace  

základní služby Internetu 

OCHRANA DAT 

Výstup – Žák Učivo 

vybere a určí software pro zálohování dat, 

určí správné zálohovací médium a 

komprimaci dat 

počítačové viry, ochrana (software)  

zálohování dat a jejich komprimace  

zabezpečení dat - přístupová práva, elektronický 

podpis 

OPERAČNÍ SYSTÉM A PRÁCE V NĚM 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí princip fungování operačních 

systémů 

provádí správu souborů a adresářů, 

nastavení vlastností souborů, typy 

souborů, přenos souborů 

základní sestava PC, spouštění a vypínání PC  

rozdělení OS, popis prostředí, ovládání  

základní pojmy OS Windows - složka, adresář; 

ikona, typy souborů  

vyhledávání, přesun, kopírování souborů, 

nápověda  

další aplikace pracující pod operačním systémem  

správa, konfigurace, instalace HW a SW, 

nastavení tisku 
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INTERNET A LOKÁLNÍ SÍŤ; SLUŽBY INTERNETU 

Výstup – Žák Učivo 

komunikuje on-line  

vyhledává informace pomocí katalogů, 

vyhledávačů i fulltextů 

vysvětlí nutnost posouzení validity 

inform.zdrojů a použití informací 

odpovídajících potřebám pro řešení 

daného ůkolu 

pracuje s prohlížečem webových stránek; 

založí si e-mailovou schránku a pracuje s 

ní; umí přijmout a odeslat zprávu včetně 

přílohy 

používá všechny běžné funkce poštovního 

klienta (organizování, plánování, 

adresář...) 

používá další prostředky online 

komunikace 

orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

Internet - druhy prohlížečů, nastavení, 

vyhledávání informací; 

komunikace - pošta a poštovní klienti, on-line 

komunikace; 

další služby Internetu - obchod, TV a rádio, 

bankovnictví; 

On-line komunikace ( chat, ICQ), IP telefonie 

E-learning. 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

Uvědomuje si význam elektronické komunikace při šetření papírem, je schopen vyhledávat základní 

informace v oblasti životního prostředí. 

TEXTOVÝ EDITOR WORD 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří textový dokument 

provede základní formátování, používá 

šablony 

prokáže znalost vkládání symbolů a psaní 

matematických zápisů 

využívá ostatní funkce textového editoru 

(kontrola pravopisu, najít a nahradit...) 

provádí přípravu pro tisk 

tvoří generovaný obsah dokumentů 

tvoří hypertextové odkazy v dokumentech 

popis prostředí, práce s textem - vkládání, 

kopírování, výběr  

formátování textu, odstavce, odrážky a číslování, 

sloupce, iniciála  

styly, šablony, generování obsahu  

tvorba a formátování tabulek a grafů  

vkládání obrázků a jiných objektů, editace vzorců  

hromadná korespondence  

doplňkové funkce textového editoru - kontrola 

pravopisu, vyhledávání a nahrazování  

závěrečná úprava dokumentu - záhlaví a zápatí, 

tist, vzhled stránky 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Žáci se ve skupinách učí vyplnit a zpracovat důležité dokumenty pro své praktické uplatnění 

(životopis, žádost o zaměstnání, dotazníky a jiné formuláře). 

PREZENTACE 

Výstup – Žák Učivo 
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popíše zásady tvorby kvalitní prezentace 

vkládá do prezentace různé objekty 

(obrázky, grafy, diagramy) 

vytváří jednoduché multimediální 

dokumenty (tedy dokumenty, v nichž je 

spojena textová, zvuková a obrazová 

složka informace) v některém vhodném 

formátu (HTML dokument, dokument 

textového procesoru, dokument vytvořený 

specializovaným SW pro tvorbu 

prezentací, atp.) 

zná základní typy grafických formátů, volí 

odpovídající programové vybavení pro 

práci s nimi a na základní úrovni grafiku 

tvoří a upravuje 

Základní zásady tvorby prezentace; 

seznámeni se s software pro tvorbu prezentací 

(PowerPoint) – základní informace. 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

Projektová výuka používaná při řešení komplexních úkolů rozvíjí samostatnost, schopnost 

rozhodování a důvěry ve vlastní osobnost. 

ČSP 

- získávat informace ze státních institucí a pracovního úřadu, provádět základní úkony v 

elektronické podobě pro získání zaměstnání (registrace, zpracování a zaslání podkladů pro 

zaměstnavatele...) 

TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL 

Výstup – Žák Učivo 

provádí přípravu pro tisk 

vytvoří tabulku, upraví její formát; ovládá 

podmíněné formátování 

používá základní funkce, edituje vlastní 

výpočet 

používá správně absolutní adresaci buněk 

provádí tvorbu makra; jeho použití v 

komplexních dokumentech 

vytváří jednoduché formuláře 

používá složité funkce (statistika, když...) 

pomocí grafů prezentuje různá data 

rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

tvorba tabulky, úpravy listu, vložení listu, řádků a 

sloupců 

typy dat, formátování buňky, změna formátů 

použití základních funkcí, adresace relativní a 

absolutní 

tvorba a formátování grafů 

úpravy a nastavení vzhledu stránky, tisk 

DATABÁZE 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se s pojmen databáze a 

možnostmi použití 

ovládá základní práce v databázovém 

základní pojmy, objekty, prostředí aplikace pro 

tvorbu databází 
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procesoru (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, 

příprava pro tisk, tisk) 

ALGORITMIZACE 

Výstup – Žák Učivo 

osvojí si pojem algoritmizace; rozumí 

tvorbě programů (postupnost kroků) 

seznámení s pojmosloví a algoritmus 

základní struktura algoritmů 

MULTIMÉDIÁ 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se s pojmem multimédia; chápe 

jejich výhody a použití 

vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

základní pojmy a principy multimédií, formáty 

DATABÁZE 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se s pojmem databáze a 

možnostmi použití  

základní pojmy, objekty, prostředí aplikace pro 

tvorbu databází 

4.9. Ekonomické vzdělávání 

4.9.1. Ekonomika 

Obecným cílem předmětu Ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení žáka a umožnit mu 
pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské 
činnosti a principu hospodaření podniku. Žák získá předpoklady pro rozvíjení vlastních 
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o 
marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských 
subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního 
hospodářství a hospodaření v rámci Evropské unie. Žák je veden k praktickému využívání 
osvojených poznatků v oboru.  

 
Charakteristika učiva  

Předmět ekonomika pokrývá svým obsahem ekonomické vzdělávání. Učivo předmětu 
ekonomika seznamuje žáka se základními ekonomickými vztahy, pojmy a s ekonomickým 
prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé i občané budou pohybovat. Rámcově 
se seznamuje s právními formami podnikání, získává praktické zkušenosti pro založení 
živnosti.  

Obsahové celky navazují na předmět Občanská nauka a Dějepis. V předmětu je položen 
základ pro další rozvoj kompetencí v předmětu Stavební provoz.  

Do předmětu byly zařazeny tyto části: 

javascript:updateVystup(%22vystup=175570947%22)
javascript:updateVystup(%22vystup=175570947%22)
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Člověk v lidském společenství z oblasti Společenskovědní vzdělávání v částech: 

• majetek a jeho nabývání,  

• rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti,  

• zodpovědné hospodaření,  

• řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů.  

Zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu z celku Péče o zdraví.  

Vzdělání směřuje k tomu, aby žák:  

• myslel ekonomicky,  

• uvědomoval si ekonomické souvislosti mezi makro a mikroekonomickou úrovní,  

• rozlišoval postavení občana jako zaměstnance a podnikatele,  

• se orientoval ve fungování finančních trhů a národního hospodářství,  

• se orientoval ve vyplňování formulářů, dokladů, smluv a daňových přiznání.  

 

Cíl vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

směřuje k tomu, aby žák:  

• měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání,  

• samostatně řešil běžné pracovní i mimopracovní problémy,  

• se vyjadřoval písemně i ústně v různých učebních, životních i pracovních situacích,  

• si stanovoval přiměřené pracovní i osobní cíle,  

• orientoval se v mezilidských vztazích,  

• uznával hodnoty demokratické společnosti.  

Výukové strategie  

Základní vyučovací formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména:  

• klasické metody - vysvětlování, výkladu a žákovského referátu,  

• metody názorně demonstrační - práce s obrazem a grafem,  

• aktivizující metody - formou diskuse a dialogu,  

• problémové metody - při řešení konkrétní současné ekonomické situace, 

• komplexní výukové metody - frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka.  

Výuka bude probíhat v kmenové třídě a v multimediální učebně. Efektivně se budou využívat 
informace z internetu. 

  
Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. Žák je hodnocen průběžně, a to písemnou i ústní formou při ověřování teoretických 
znalostí.  
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Při hodnocení bude kladen důraz na:  

• hloubku porozumění učivu  

• schopnosti aplikovat poznatky v praxi  

• samostatně pracovat a tvořit.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v daném ročníku s ohledem na celkovou 
strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí a 
jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• Komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

• matematické kompetence  

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

3. ročník - V písemném nebo ústním projevu řeší téma finanční investice a půjčky v běžném 
životě. Orientuje se v platových poměrech svého oboru, aplikuje poznatky a souvislosti z 
ekonomiky, práva a marketingu při řešení konkrétních ekonomických problémů. Seznámí se 
s pravidly úspěšné reklamace. Vyplňuje různé typy formulářů, na základě vzoru sestaví různé 
typy smluv, zpracuje podnikatelský záměr. Vysvětlí faktory ovlivňující jeho realizaci, zpracuje 
SWOT analýzu projektu, provede rozbor sociálních poměrů svého nejbližšího okolí, zhodnotí 
je a navrhne způsob jejich zlepšení. Orientuje se v základních ukazatelích národního 
hospodářství a posuzuje jejich vývoj. V písemném nebo ústním projevu řeší téma rodinný 
rozpočet, hospodaření mladých rodin, pořízení si bydlení a jeho financování a sociální 
zajištění mladých rodin. Porovnává možnosti uplatnění v různých regionech a cizích zemích a 
vytváří si názor na vazbu mezi finančním ohodnocením profese, jejím vlivem na společenský 
život, na zdravotní stav a společenský význam dané profese. Orientuje se ve finančních 
bankovních produktech, seznámí se s funkcí a použitím platební karty.  

Předmět naplňuje průřezová témata: 

• Občan v demokratické společnosti (orientuje se v podnikání), Člověk a životní 
prostředí (uvědomuje si rozpor mezi tržní ekonomikou a životním prostředím), 
Informační a komunikační technologie (využívá daňové kalkulačky na internetu) a 
zvláště průřezové téma Člověk a svět práce (navštíví úřad práce, seznamuje se 
základní legislativou pro svět práce a s podmínkami trhu práce) včetně standardu 
finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.  

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

Člověk a svět práce 

• Žák se seznamuje se základní legislativou pro svět práce a s podmínkami trhu práce. 

Občan v demokratické společnosti 

• Žák se učí orientovat v oblasti podnikání. 
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3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aktivně používá SWOT analýzu. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 ve cvičných situacích aplikuje zásady úspěšné reklamace produktu, 

 seznámí se s pravidla úspěšné reklamace produktu, 

 vyplňuje různé typy formulářů. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 provede si rozbor sociálních poměrů svého nejbližšího okolí, zhodnotí je a navrhne 
způsob jejich zlepšení; 

 řeší svou ekonomickou situaci, efektivně hospodaří s penězi; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma rodinný rozpočet, hospodaření mladých 
rodin; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma sociální zajištění mladých rodin. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 orientuje se v platových poměrech svého oboru; 

 porovnává možnosti uplatnění v různých regionech a cizích zemích a vytváří si 
názor na vazbu mezi finančním ohodnocením profese, jejím vlivem na osobní život, 
na zdravotní stav a na společenský význam dané profese; 

 orientuje se ve zdrojích informací pro získání pracovního uplatnění; 

 na základě vzoru sestaví různé druhy smluv; 

 popíše postup při uzavírání a rozvázání pracovního poměru; 

 zpracuje podnikatelský záměr, vysvětlí faktory ovlivňující jeho realizaci, zpracuje 
SWOT projektu; 

 provádí jednoduché finanční výpočty. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 orientuje se v základních agregátních ukazatelích národního hospodářství a 
posuzuje jejich vývoj; 

 vysvětlí dopad změn v ekonomickém prostředí na konkrétní situaci firmy, rodiny, 
jednotlivce; 

 provede grafické znázornění nabídky a poptávky na konkrétním projektu; 

 na základě grafického vyjádření odhaduje další vývoj jevu; 

 provádí mzdové výpočty, výši zákonných odvodů, procenta z úvěru apod.; 

 určí konkrétní výši sociálního a zdravotního pojištění. 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 

Výstup – Žák Učivo 
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používá a aplikuje základní ekonomické 

pojmy 

na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu 

charakterizuje peníze a jednotlivé cenné 

papíry 

používá nejběžnější platební nástroje, 

smění peníze podle kursovní lístku 

vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství ve vztahu k oboru 

objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti 

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům 

na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 

státního rozpočtu 

rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a 

výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 

domácnosti 

navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a 

jak naložit s přebytkovým rozpočtem 

domácnosti 

Ekonomie jako společenská věda  

Podstata fungování tržní ekonomiky  

Základní ekonomické systémy  

Historický vývoj ekonomických teorií  

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989  

Zákon vzácnosti a ekonomie času  

Teorie potřeb  (statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň )  

Hospodářský proces  

Trh a jeho zákony ( tržní subjekty, 

peníze,nabídka, poptávka, zboží,cena )  

Ekonomika a neziskový sektor  

Struktura národního hospodářství ( činitelé 

ovlivňující úroveň národního hospodářství, 

hrubý domácí produkt, platební bilance, státní 

rozpočet, Evropská unie )  

Hospodářský cvyklus (výroba, výrobní faktory )  

Ceny a inflace  

Nezaměstnanost  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

Uvědomuje si rozpor mezi tržní ekonomikou a životním prostředím. 

SUBJEKTY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 

rozpozná právní formy podnikání a 

dovede charakterizovat jejich základní 

znaky 

charakterizuje základní způsoby ukončení 

podnikání 

srovná úlohu velkých a malých podniků v 

ekonomice státu 

objasní důležitost evropské integrace 

vysvětlí ekonomický dopad členství v EU 

Firmy a právní formy podnikání, podnik, 

podnikatelský záměr 

Živnosti, majetek a jeho nabývání, rozhodování o 

finančních záležitostech jedince a rodiny, 

rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření, 

řešení krizových finančních situací 

Podnikání podle občanského zákoníku a zákona o 

obchodních korporacích 

Obchodní společnosti a družstva 

Státní podniky 

Podnikání v rámci EU 

pokrytí průřezových témat 

ODS 

Orientuje se v oblasti podnikání. 
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PODNIKOVÁ EKONOMIKA DLOHODOBÝ MAJETEK 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet 

rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

Zakládání podniku  

Struktura majetku, členění dlouhodobého 

majetku  

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku  

Oceňování dlouhodobého majetku a odepisování 

dlouhodobého majetku  

Evidence dlouhodobého majetku  

Reprodukce dlouhodobého majetku a technický 

rozvoj 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁSOBOVÁNÍ, LOGISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

na příkladu vysvětlí účetní evidenci 

majetku 

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

hájí své spotřebitelské zájmy formou 

podáním reklamace 

Oběžný majetek firmy a jeho koloběh  

Zásady racionálního zásobování  

Plánování a řízení zásob  

Právní stránka obchodních vztahů ( druhy škod a 

možnosti předcházení, odpovědnost zaměstnance 

a zaměstnavatele )  

Logistika  

Evidence a doklady  

Výroba, jakost, inovace 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM, ÚČETNICTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

na příkladu vysvětlí účetní evidenci 

majetku 

rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů 

řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

řeší jednoduché kalkulace ceny 

Účetnictví, aktiva a pasiva, náklady a výnosy, 

rozvahové změny, výsledek hospodaření podniku 

Inventarizace 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

Využití daňových kalkulaček na internetu. 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA PERSONALISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

rozliší zákonnou úpravu mezd a provádí 

mzdové výpočty, zákonné odvody 

Zákoník práce  

Pracovněprávní vztahy  

Pracovní smlouva  

Ukončení pracovního poměru  

Mzdové předpisy, forma mzdy, výpočet 

mzdy,složky mzdy, mzdová soustava, mzdové 

předpisy, zákonné odvody  

Bezpečnost práce  
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Zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v 

případě nemoci nebo úrazu, sociální zajištění 

občanů 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Návštěva úřadu práce 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA MANAGEMENT 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vhodné formy podnikání pro obor 

charakterizuje části procesu řízení a jejich 

funkci 

Definice managementu a managera  

Role managera  

Manažerské funkce  

Historie managementu 

DAŇOVÝ SYSTÉM 

Výstup – Žák Učivo 

na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

vypočte sociální a zdravotní pojištění 

vyhotoví vzorové daňové přiznání 

rozliší princip přímých a nepřímých daní 

vede daňovou evidence pro plátce i 

neplátce DPH 

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

objasní soustavu daní a registraci k daním 

Hospodářská politika státu 

Funkce státu a jeho nástroje 

Daně přímé a nepřímé, daňová soustava 

Pomůcky: Ekonomika podniku – učebnice různých autorů, Marketing a management – 
publikace různých autorů, Bankovnictví – učebnice od různých autorů, Zákony: obchodní 
zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákoník práce, daňové zákony. 

 

4. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aktivně používá SWOT analýzu. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyplňuje různé typy formulářů. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 vyjadřuje se k politickému a hospodářskému dění ve společnosti; 
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 řeší svou ekonomickou situaci, efektivně hospodaří s penězi; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma rodinný rozpočet, hospodaření mladých 
rodin; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma pořízení si bydlení a jeho financování; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma finanční investice a půjčky v běžném 
životě; 

 v písemném nebo ústním projevu řeší téma sociální zajištění mladých rodin. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 aplikuje poznatky a souvislosti z ekonomiky, práva a marketingu při řešení 
konkrétních ekonomických problémů; 

 zpracuje podnikatelský záměr, vysvětlí faktory ovlivňující jeho realizaci, zpracuje 
SWOT projektu; 

 pracuje se zdroji ekonomických a právních informací 

 orientuje se ve finančních bankovních produktech, seznámí se s funkcí a použitím 
platební karty; 

 seznámí se s prostředím a funkcí elektronického bankovnictví; 

 provádí jednoduché finanční výpočty. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vysvětlí dopad změn v ekonomickém prostředí na konkrétní situaci firmy, rodiny, 
jednotlivce; 

 provádí mzdové výpočty, výši zákonných odvodů, procenta z úvěru apod.; 

 určí konkrétní výši sociálního a zdravotního pojištění. 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA MARKETING 

Výstup – Žák Učivo 

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa a období 

rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

nabídky 

na příkladu ukáže použití nástrojů 

marketingu v oboru 

Historie vývoje marketingu  

Rozlišení pojmů marketing a prodej  

Informační systém marketingu  

Segmentace trhu  

Strategické plánování v marketingu  

Marketingový mix  

Prodej 

DAŇOVÝ SYSTÉM 

Výstup – Žák Učivo 

vypočte sociální a zdravotní pojištění 

vyhotoví vzorové daňové přiznání 

Daň z příjmu 

Daň z přidané hodnoty 

Spotřební daň 

Sociální a zdravotní pojištění 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
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Využívá daňových kalkulaček na internetu. 

FINANČNÍ TRHY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje finanční trh a jeho 

jednotlivé subjekty 

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

objasní důležitost evropské integrace 

vysvětlí ekonomický dopad členství v EU 

navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

prostředky, a vybere nejvýhodnější 

finanční produkt pro jejich investování 

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, 

zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 

způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se 

vyvarovat předlužení 

charakterizuje finanční trh a jeho 

jednotlivé subjekty 

navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

prostředky, a vybere nejvýhodnější 

finanční produkt pro jejich investování 

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, 

zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 

způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se 

vyvarovat předlužení 

vyhodnotí nabízené produkty peněžními 

ústavy a jinými subjekty a jejich možná 

rizika 

vyhodnotí nabízené produkty peněžními 

ústavy a jinými subjekty a jejich možná 

rizika 

Peněžní trh (platební styk v národní a zahraniční 

měně )  

Kapitálový trh (finanční trh, cenné papíry, 

úroková míra )  

Burzy  

Bankovnictví  

Pojišťovnictví  

Světové trhy, EU 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA, EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Výstup – Žák Učivo 

řeší jednoduché kalkulace ceny 

vede daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce DPH 

Kalkulace 

Daňová evidence 
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4.10. Odborné vzdělávání 

4.10.1. Strojírenská technologie 

Cíl vyučovacího předmětu: 

Strojírenská technologie umožňuje žákům získat vědomosti a dovednosti o kovových i 
nekovových materiálech používaných ve strojírenství, o jejich zkoušení, zpracování na 
polotovary a způsoby přeměny polotovarů na výrobky. 

Vyučující vhodným řízením výuky naučí žáka vhodně a přiměřeně komunikovat v běžných 
profesních situacích, vyjadřovat se srozumitelně v technických výrazech běžných v 
technických podkladech a používat odbornou literaturu (normy, tabulky, apod.). Vyžaduje 
osobní odpovědnost žáka při plnění zadaných úkolů a informace získané při jejich hodnocení 
aplikovat při řešení stanovené situace. 

 

Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Výrobky. 

V průběhu výuky se žáci seznamují s technickými materiály, jejich vlastnostmi, zkoušením, 
použitím a také základními způsoby výroby polotovarů obráběním a tvářením. Vyučující 
klade důraz na ty části učiva, které mají bezprostřední vztah k předmětu technologie. Ostatní 
učivo probírá bez technologických podrobností. Rozpracování učiva vychází z potřeby 
výchovně vzdělávacích cílů a jsou přitom uplatňovány mezipředmětové vztahy s předměty 
fyzika, základy ekologie, technická dokumentace, strojnictví a odborný výcvik. 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení. 
Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Poznámka: Předmět plně pokrývá odpovídající výstupy dle RVP 23-51-H/01, okruh 
Strojírenské výrobky. 

1. ročník, 1 + 2 h týdně, povinný 

ROZDĚLENÍ MATERIÁLŮ, OZNAČOVÁNÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozeznává a určuje jednotlivé druhy 

materiálů podle vzhledu, označení apod. 

- Rozdělení technologie 

Vlastnosti technických materiálů: 
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postupuje při zpracovávání materiálů s 

ohledem na jejich vlastnosti, způsob 

prvotního a tepelného zpracování apod. 

posuzuje vhodnost běžných materiálů pro 

dané použití 

volí podle způsobu a účelu použití vhodné 

pomocné materiály (lepidla, tmely, těsnicí 

hmoty, maziva, chladiva, brusiva, čisticí 

prostředky apod.) a provozní hmoty; řídí 

se technologickými zásadami pro jejich 

použití a zpracování 

rozlišuje běžné technické materiály podle 

vzhledu a označení, popíše jejich 

vlastnosti a respektuje je při zpracování 

fyzikální, chemické, mechanické, technologické 

Technické materiály 

Železné kovy: 

výroba surového železa, výroba ocelí, značení 

ocelí dle ČSN a EN, výroba a značení litin 

Kovové prášky a slinuté karbidy, nástrojové 

materiály 

Neželezné kovy a jejich slitiny, lehké kovy, těžké 

kovy 

Plasty: termoplasty, reaktoplasty 

Pomocné materiály: 

dřevo, sklo, kůže, technická pryž, textilie, 

keramika, brusiva 

Provozní hmoty, paliva, maziva 

Komentář 

užívá názvosloví nejpoužívanějších materiálů v praxi; vyhledává značení materiálů a 
polotovarů ve Strojnických tabulkách (ST); posuzuje vlastnosti (fyzikální, chemické, 
mechanické); popisuje u kovových materiálů jejich výrobu a posuzuje vlastnosti; orientuje se 
ve značení ocelí a litin podle ČSN a EN; vyhledává v ST konkrétní vhodný materiál a 
diskutuje o zvoleném materiálu; popisuje práškovou metalurgii, výrobu kovových prášků, 
jejich použití; orientuje se ve strukturách nekovových materiálů; uvádí konkrétní příklady 
využití plastů a ostatních nekovových materiálů; rozlišuje výhody i nevýhody nekovových 
materiálů i jejich využitelnost v praxi; porovnává vlastnosti kovových a nekovových materiálů 
a důležitost nahrazování kovových materiálů nekovovými; orientuje se ve vlastnostech a 
použití maziv a brusiv 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

vyhledávání materiálů podle parametrů 

KOROZE A OCHRANA PROTI KOROZI 

Výstup – Žák Učivo 

volí a aplikuje prostředky k ochraně 

součástí proti škodlivým vlivům prostředí 

Koroze 

- chemická 

- elektrochemická koroze 

- biologická koroze. 

Ochrana proti korozi 

- úprava korozního prostředí 

- vhodná volba materiálu 

- konstrukční úprava součásti 

- povrchové úpravy. 

Komentář 

popisuje mechanizmy koroze, druhy koroze a korozního napadení; uvádí hospodářský 
význam ochrany proti korozi; popisuje jednotlivé způsoby ochrany proti korozi 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
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vliv kyselých dešťů na rychlost koroze, ekologická likvidace starých nátěrů 

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

 

- Zkoušky destruktivní, mechanické zkoušky 

statické a dynamické 

 

Zkoušky nedestruktivní:  

kapilární zkoušky, zkoušky prozařováním 

a ultrazvukem, magnetické a indukční zkoušky 

 

Zkoušky technologické 

 

Zkoušky 

tvrdosti: Rockwellova, Brinella, Wickersova 

Komentář 

orientuje se v druzích namáhání a v principech zkoušek mechanických vlastností; 
charakterizuje zásady a principy zkoušek destruktivních a nedestruktivních; rozlišuje využití 
zkoušek statických, dynamických a zvláštních; posuzuje u běžných materiálů jejich vhodnost 
pro předpokládané využití 

 

2. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

ZÁKLADY METALOGRAFIE, TEPELNÉHO A CHEMICKO-TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

KOVŮ 

Výstup – Žák Učivo 

respektuje při používání a údržbě nástrojů 

jejich vlastnosti, materiál a způsob 

tepelného zpracování 

Základy metalografie 

- krystalická stavba kovů 

- rovnovážný diagram Fe – Fe3C 

- strukturní složky oceli 

  

Tepelné zpracování 

- žíhání 

- kalení 

- popouštění 

- zušlechťování 

  

Chemicko-tepelné zpracování kovů 

- cementování 

- nitridování 

- nitrocementování 

Komentář 

orientuje se ve strukturních složkách nejpoužívanějších technických materiálů; popisuje vliv 

uhlíku a doprovodných prvků na vlastnosti železných kovů a děje ve struktuře ocelí a litin 

související se změnou teploty; uvádí význam kalení a zušlechťování a jeho vliv na strukturní 
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složky a mechanické vlastnosti materiálu; charakterizuje důležitost popouštění; orientuje se v 

druzích žíhání a druzích a významu chemicko-tepelného zpracování; doporučuje vhodný typ 

tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování s ohledem na funkci a předchozí zpracování 

konkrétní strojní součásti 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

ekologické úpravy hutních provozů 

DRUHY POLOTOVARŮ, JEJICH VLASTNOSTI, POUŽITÍ A VÝROBA 

Výstup – Žák Učivo 

volí vhodný druh a rozměr výchozích 

polotovarů pro výrobu nenáročných 

součástí 

rozlišuje technologie, kterými byly 

vyrobeny součásti výrobků či jejich 

polotovary 

Tváření za tepla, ohřev- druhy pecí, kovací 

teploty 

Tvářecí stroje – buchary, lisy 

Protlačování, tažení, válcování, válcovací stolice 

Výroba trubek 

Kování volné a strojní, v zápustkách 

Tváření za 

studena: střihání, ohýbání, prostřihování, tažení 

Komentář 

popisuje jednotlivé metody tváření za tepla a za studena, zná jednotlivé technologie tváření, 
volí vhodné nástroje a popisuje způsoby práce 

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ ODLÉVÁNÍM 

Výstup – Žák Učivo 

volí způsob čištění a úpravy ploch součástí 

Odlévání: ekonomická hlediska, technologické 

posouzení, označování odlévaných materiálů 

Modely, jaderníky, formy a odvzdušnění 

forem, odlévání, čištění a úprava odlitků 

4.10.2. Strojnictví 

Cílem vzdělávání v předmětu Technická dokumentace je rozvíjení odborných znalostí při 
tvorbě výkresové a ostatní technické dokumentace. Dává žákům představu o vztahu těles, 
zakreslených v rovinných a prostorových 

 

Cíl vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět Strojnictví seznamuje žáky se strojními součástmi, mechanizmy a 
některými strojními zařízeními, při jejichž konstrukci a činnosti jsou využívány poznatky 
vyučované v ostatních předmětech. 

Žák se vhodným řízením výuky naučí komunikativní dovednosti vyžadováním správné 
terminologie. Vyučující klade důraz na používání odborné literatury (normy, tabulky ...). Žák 
se naučí pracovat samostatně, přijímat a plnit zadané úkoly. Výuka přispěje návykům 
vedoucím k řešení problémů při výkonu povolání. 
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Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Výrobky. 

Je tvořen několika okruhy učiva. V úvodních tematických celcích vyučující probírá spojování 

součásti a součásti umožňující pohyb, mechanismy, zařízení a stroje. Učivo navazuje na učivo 

z fyziky a matematiky, technického kreslení a strojírenské technologie a vytváří předpoklad 

využití učiva v předmětech technologie a odborný výcvik. 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Poznámka: Předmět plně pokrývá odpovídající výstupy dle RVP 23-51-H/01, okruh 
Strojírenské výrobky. 

 

1. ročník, 1 + 2 h týdně, povinný 

ODBORNÉ KOMPETENCE 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 rozlišovali součásti výrobků a používali pro jejich označení příslušné normy a 
názvosloví. 

ROZEBÍRATELNÉ A NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy spojovacích součástí 

vyjadřuje identifikační údaje potřebné pro 

objednávku normalizovaných součástí 

určuje podle výrobní či servisní 

dokumentace druh, velikost a počet 

spojovacích aj. normalizovaných součástí 

v daném konstrukčním celku či skupině 

zvažuje použitelnost součástí pro 

spojování a pojišťování dílů výrobků, volí 

v jednoduchých případech jejich náhradu 

rozlišuje druhy rozebíratelných a 

nerozebíratelných spojů, popíše jejich 

Význam normalizace a použití norem 

 

Spojování součástí 

- Rozebíratelné spoje: šroubové spoje a jejich 

pojištění, kolíky, čepy, klíny, pera 

- Nerozebíratelné spoje: nýty a nýtové 

spoje, tlakové spoje, lepené spoje, svarové spoje 
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typické vlastnosti a způsoby použití 

volí vhodný druh spojení, spojovacích 

součástí, pomocných materiálů apod. pro 

rozebíratelné a nerozebíratelné spoje 

Komentář 

vyhledává potřebné údaje  o spoj. součástích v ST; rozlišuje použití jednotlivých součástí, 
posuzuje vlastnosti; rozlišuje provedení jednotlivých spojů, užívá technologické názvosloví, 
popisuje způsoby práce 

SOUČÁSTI K PŘENOSU SIL A UMOŽŇUJÍCÍ POHYB 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje různé způsoby uložení a 

použití hřídelů, čepů, ložisek a spojek 

popíše způsoby utěsňování spojů 

nepohyblivých i pohybujících se součástí 

Hřídele: 

nosná, hybná, spojovací, kliková, vačková 

 

Hřídelové spojky: 

ovládané a neovládané, pevné, pružné 

,pojistné rozběhové 

 

Ložiska kluzná, valivá ložiska 

 

Utěsňování strojních součástí a prvků, těsnění 

ložisek 

Komentář 

vysvětluje rozdíl mezi nosnou a hybnou hřídelí, rozdíl mezi kluzným a valivým ložiskem a 
jejich použití, popisuje konstrukci ložisek; orientuje se ve způsobech těsnění a mazání 

 

2. ročník, 1 + 2 h týdně, povinný 

ODBORNÉ KOMPETENCE 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 četli výkresy sestavení, montážní výkresy a schémata výrobků, jejich systémů, 
agregátů a komponent. 

PROVOZ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje funkční principy 

kinematických a tekutinových 

mechanizmů, popíše jejich hlavní součásti 

rozlišuje druhy převodů a mechanizmů, 

zná jejich složení, principy činnosti, 

možnosti použití 

vypočítává základní parametry 

mechanizmů (např. převodový poměr, 

Kinematické mechanizmy: 

kinematické, šroubové, klikové, kulisové, vačkové 

 

Převody a jejich součásti: 

třecí převody, řemenové, řetězové, převody 

ozubenými koly 
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tlak a množství tekutin apod.) 

Komentář 

rozlišuje jednotlivé mechanizmy, vyhledává v ST jednotlivé součásti, rozlišuje druhy a použití 
převodů, jejich výhody a nevýhody 

POTRUBÍ, ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí způsob kontroly spojovaných 

materiálů před spojením a po spojení 

Potrubí, základní pojmy, druhy trub, spojování a 

uložení potrubí, ochrana potrubí 

 

Armatury: uzavírací, regulační, pojistné, měřící 

Komentář 

rozlišuje jednotlivé druhy potrubí a jejich použití, vyhledává potřebné informace v ST a 
odborné literatuře 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

nebezpečí úniku látek z potrubí 

ZDVIHACÍ A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

 

Zdviháky: šroubový, 

hřebenový, hydraulický, pneumatický 

Dopravní a manipulační stroje a zařízení: 

kladkostroje, jeřáby, výtahy, dopravníky,  

manipulační vozíky, brzdy 

Komentář 

popisuje a jednoduše charakterizuje zdvihací a dopravní zařízení, jejich části a jejich využití v 
praxi 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

historický význam manipulačních prostředků při organizaci práce 

PRACOVNÍ A HNACÍ STROJE 

Výstup – Žák Učivo 

 

Význam a rozdělení strojů 

Vodní díla a turbíny 

Spalovací motory - rozdělení, části a jejich 

funkce, mazání a chlazení spalovacích motorů 

Komentář 

získává základní přehled o hnacích strojích a motorech, jejich částech, funkci a jejich využití v 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 167 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

praxi 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

stroje z pohledu obnovitelných a neobnovitelných energií a zdrojů 

4.10.3. Technická dokumentace 

Cílem vzdělávání v předmětu Technická dokumentace je rozvíjení odborných znalostí při 
tvorbě výkresové a ostatní technické dokumentace. Dává žákům představu o vztahu těles, 
zakreslených v rovinných a prostorových obrazcích, nákresu strojních součástí a tvorbě 
jednoduchých sestav a tím pokládá základ k abstraktnímu technickému myšlení. Zvýšená 
pozornost je věnována těm tématickým celkům, které jsou využitelné v průmyslové praxi 
(např. technická normalizace; technické zobrazování; technická dokumentace ve 
strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice apod.). Dalším cílem je přispět k estetické 
výchově, kladením požadavků na přesnost, čistotu provedení a úhlednost provedení 
technických výkresů.  

 

Předmět Technická dokumentace vede k získání představy o významu technického kreslení 
jako mezinárodním dorozumívacím prostředku techniků, rozvíjí prostorovou představivost, 
logické a tvůrčí myšlení. Cílem je získat vědomosti, dovednosti ve čtení, používání a kreslení 
výkresů, skic a schémat. Zvýšená pozornost je věnována těm tematickým celkům, které jsou 
využitelné v průmyslové praxi (např. technická normalizace; technické zobrazování; 
technická dokumentace ve strojírenství apod. ). Dalším cílem je přispět k estetické výchově, 
kladením požadavků na přesnost, čistotu provedení a úhlednost provedení technických 
výkresů. 

 

Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Výrobky. 

Výuka je orientovaná na výklad základních odborných termínů a souvislostí, na práci s 
normou a vyhledávání technických údajů ve Strojnických tabulkách. Žák kreslí, kótuje 
jednoduché strojní součásti a jednoduché sestavy strojních součástí, dokáže předepisovat 
přesnost rozměrů a jakost povrchu. Čte výkresy i schémata jednoduchých mechanizmů, 
orientuje se ve speciálních výkresech servisní a technologické dokumentace. Předpokládá se 
také, že žáci načerpají poznatky pro využití v předmětu CAD systémy. 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení, odevzdané výkresy. 
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Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Poznámka: Předmět plně pokrývá odpovídající výstupy dle RVP 23-51-H/01, okruh 
Strojírenské výrobky. 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

Informační a komunikační technologie 

 

1. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 vyhotovovali náčrty součástí podle jejich vzorku apod. 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 četli výkresy sestavení, montážní výkresy a schémata výrobků, jejich systémů, 
agregátů a komponent, 

 rozlišovali součásti výrobků a používali pro jejich označení příslušné normy a 
názvosloví. 

NORMALIZACE 

Výstup – Žák Učivo 

 

Druhy technické dokumentace 

Normalizace, druhy norem, druhy technických 

výkresů 

Druhy čar na technických výkresech 

Normalizace písma 

Měřítka 

Komentář 

ovládá odbornou terminologii, typickou pro strojírenství; rozumí ČSN a zná význam a použití 
DIN, ISO, EN; čte ve Strojírenských tabulkách (ST); volí vhodný formát výkresu, druh čáry a 
písmo; uplatňuje zásady technické normalizace 

ZOBRAZOVÁNÍ TVARU STROJNÍCH SOUČÁSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

 

Názorné zobrazování 

- kosoúhlá dimetrie 

- pravoúhlé promítání 

- řezy a průřezy 

- přerušování obrazů 

- zjednodušování obrazů 

Komentář 

aplikuje princip zobrazování v kosoúhlé dimetrii, zobrazuje jednoduché rovinné a rotační 
součásti v kosoúhlé dimetrii; užívá zákonitosti pravoúhlého promítání; používá názvy 
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průměten; volí optimální počet průmětů jednoduchých součástí; umísťuje zvolený pohled na 
kreslicí plochu; kreslí sdružené průměty jednoduchých strojních součástí; charakterizuje 
význam řezu a průřezu; konstruuje a označuje vhodně řeznou rovinu; zakresluje a označuje 
správně řez (průřez) orientuje se v druzích řezů; rozlišuje jejich použití; aplikuje informace o 
grafickém značení řezných ploch, nalezené v ST, na výkresech řezů; využívá zásady 
zjednodušování a přerušování obrazů, kreslí přerušené obrazy 

KÓTOVÁNÍ NA STROJNICKÝCH VÝKRESECH 

Výstup – Žák Učivo 

kreslí náčrty jednoduchých součástí, 

kótuje jejich rozměry a s použitím tabulek 

stanovuje jejich dovolené úchylky, 

předepisuje geometrické tolerance, 

navrhuje vhodné materiály a druhy 

polotovarů 

Kótování 

- psaní kót 

- kótovací a vynášecí čáry 

- hraniční šipky 

- soustava kót 

- kótování tvarů 

- kreslení výkresů součástí 

Komentář 

uvádí základní pojmy kótování, aplikuje pravidla a zásady kótování; kótuje délkové rozměry, 
úhly, poloměry, průměry, kouli, kuželovitost, zkosení hran, díry a rozteče děr; kreslí a kótuje 
složené geometrické těleso hranolovité i rotační 

LÍCOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyčte z výkresů jednodušších sestavení 

způsob spojení jednotlivých součástí, 

druh, velikost a počet spojovacích a jiných 

normalizovaných součástí apod. 

Předepisování úchylek rozměrů 

- mezní úchylky 

- tolerance délkových rozměrů 

- tolerance úhlových rozměrů 

- geometrické tolerance 

- tolerance vzájemné polohy ploch a prvků 

Lícování 

- základní pojmy lícování 

- jednotná soustava tolerancí 

- druhy uložení 

Komentář 

uvádí základní pojmy a význam tolerančních značek; vyhledává v ST mezní úchylky zadaných 
tolerovaných rozměrů; rozlišuje druhy uložení; aplikuje mezní úchylky nalezené ve ST ve 
výpočtech uložení; zapisuje tolerance a mezní úchylky na výkrese; určí mezní úchylky 
netolerovaných rozměrů; užívá pravidla předepisování tolerancí tvaru a polohy ploch na 
výkresech 

PŘEDEPISOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyčte z výkresů součástí jejich tvar a 

rozměry včetně úchylek délkových 

Předepisování drsnosti 

- značky drsnosti 
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rozměrů, geometrických tolerancí, druhu 

materiálu a polotovaru, jejich tepelné 

zpracování a jakost povrchu 

- značení druhů a rozměrů polotovarů a 

materiálů 

předepisování tepelného zpracování 

- značení tepelného zpracování 

- značení povrchových úprav 

- kreslení výkresů součástí 

Komentář 

vyznačuje na výkresech strojních součástí drsnost povrchu i způsob úpravy povrchu; užívá 
pravidla pro předepisování povlaků a tepelného zpracování; předepisuje na výkresech 
strojních součástí povlaky i tepelné zpracování 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

online dokumentace, popis častých poruch, atd. 

 

2. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 vyhotovovali náčrty součástí podle jejich vzorku apod. 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 četli výkresy sestavení, montážní výkresy a schémata výrobků, jejich systémů, 
agregátů a komponent; 

 rozlišovali součásti výrobků a používali pro jejich označení příslušné normy a 
názvosloví. 

KRESLENÍ VÝKRESU SOUČÁSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyhledává textové i grafické informace v 

informačních zdrojích a využívá je při 

plnění pracovních úkolů 

Popisové pole 

Kusovník 

Kreslení normalizovaných strojních součásti 

- závity a šroubové spoje 

- klíny a pera, drážky pro klíny a pera 

- ozubená kola 

- pružiny 

- středící důlky 

- ložiska 

- hřídele 

- nýty a nýtové spoje 

- svarové spoje 

- pájené spoje 

Komentář 

vyplňuje popisové pole výkresu, rozlišuje identifikační části popisového pole; využívá znalosti 
technických materiálů; popisuje význam a funkci normalizovaných strojních součástí (čepy, 
kolíky, závlačky, pojistné kroužky, stavěcí kroužky, klíny, pera, šrouby, nýty, matice, 
podložky, pružiny a ložiska); vyhledává ve ST rozměry normalizovaných součástí; kreslí, 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 171 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

kótuje a čte normalizované i nenormalizované součásti se závitem; kreslí, kótuje a čte hřídele, 
drážkové hřídele a náboje 

SPECIÁLNÍ VÝKRESY, SERVISNÍ A TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE 

Výstup – Žák Učivo 

čte schémata jednoduchých obvodů, 

vyskytujících se v dané skupině výrobků 

(např. schémata kinematických a 

tekutinových mechanizmů, schémata 

zapojení elektrických a elektronických 

obvodů) 

- výkresy polotovarů 

- kreslení schémat 

- servisní dokumentace 

- technologická dokumentace 

Komentář 

rozeznává druhy polotovarů; čte z výkresů strojních součástí druh materiálu a polotovaru; 
charakterizuje funkci schémat jako pomocných výkresů; kreslí jednoduchá kinematická, 
mechanická, hydraulická a pneumatická schémata a schémata potrubí 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

online dokumentace, popis častých poruch, atd. 

CAD SYSTÉMY 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do CAD systémů 

 význam CAD programů, dělení CAD 

programů, prostředí, panely nástrojů, 

zoom, otočení, posun objektu 

Pracovní prvky a tvorba náčrtů 

 pracovní prvky, náčrtové roviny, 

definice pracovních  rovin, kreslení a 

kótování náčrtů, druhy kót,editace kót 

Komentář 

vysvětluje funkci popisového pole a kusovníku u výkresů sestavení; vyhledává technické 
údaje pro montáž a kontrolu sestavení součástí v sestavě - funkční části součástí; kreslí 
výrobní výkresy sestav a podsestav, rozkresluje jednotlivé součásti na technické výkresy podle 
rozpisky 

4.10.4. Technologie 

Cílem předmětu Technologie je poskytnout žákům v součinnosti s odborným výcvikem 
odborné teoretické vědomosti o procesech při přeměně polotovarů na výrobky, o používaných 
nástrojích, nářadí a měřidlech a o zásadách v procesech montáží a oprav jednoduchých 
montážních celků. 

Předmět Technologie vychází z potřeb odborného výcviku. Vyučující technologie integrují 
vědomosti žáků, které získali jak v ostatních odborných předmětech, tak v předmětech 
všeobecně vzdělávacích. Průběh výuky musí vést k výsledným činnostem, tj. vědomostem a 
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dovednostem jako nutnému předpokladu pro výuku činností v odborném výcviku. 

  

Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Montáž, servis a opravy výrobků. 
Žáci si ve výuce osvojí základní technologické operace při ručním i strojním zpracováním 
kovů, naučí se zvolit správné technologické postupy, zvolit optimální řezné podmínky a 
orientovat se v hospodárných způsobech výroby. Vyučující zprostředkuje vhodné použití 
montážních přípravků a nářadí. Významnou část učiva ve 2. ročníku zaujímá problematika 
svařování, žáci se připraví na zvládnutí teoretické části svářečských zkoušek. Učivo 3. ročníku 
(Strojní obrábění) mimo jiné vytváří nezbytný teoretický základ pro předmět Programování 
CNC (4. ročník) 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků 

• pozorování a objevování 

• projektové vyučování. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení, didaktické testy. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Poznámka: Předmět plně pokrývá odpovídající výstupy dle RVP 23-51-H/01, okruh Výroba, 

opravy a provoz strojírenských výrobků. 

 

1. ročník, 3 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

NAVRHOVAT A KONSTRUOVAT STROJNÍ SOUČÁSTI, MECHANIZMY A ČÁSTI 

STROJŮ, NÁSTROJE, NÁŘADÍ, PŘÍPRAVKY AJ. VÝROBNÍ POMŮCKY, VOLIT PRVKY 

TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOV, TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 

APOD. A NAVRHOVAT JEJICH UMÍSTĚNÍ 

 ovládá základní pevnostní výpočty, na jejichž základu navrhuje vhodné rozměry a 
materiál součástí. 

ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 proměřovali a orýsovávali součásti; 

 volili pracovní postupy při práci s ručním nářadím a nástroji používanými při 
ručním zpracování technických materiálů; 

 volili a používali nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky. 
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DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 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 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). 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP 

zdůvodní úlohu státního odborného 

dozoru nad bezpečností práce 

uvede základní bezpečnostní požadavky 

při práci se stroji a zařízeními na 

pracovišti a dbá na jejich dodržování 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

Pracovně právní problematika BOZP 

Řízení bezpečnosti práce v podmínkách 

organizace a na pracovišti 

Bezpečnost technických zařízení 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

požadavek na dodržování BOZP jako základní právo zaměstnance 

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí vhodný způsob měření a kontroly 

délkových rozměrů, úhlů, tvaru, jakosti 

povrchu, volí potřebná měřidla 

Měření a kontrola: 

délek, úhlů, tvaru a polohy, jakosti povrchu 

Kontrola rozměrů kalibry, kontrola měření 

geometrických tolerancí 

Chyby měření, měřidla 

Orýsování plošné a prostorové, 

pomůcky a měřidla 

Komentář 

orientuje se v druzích a použití měřidel; charakterizuje metody měření s jednoduchými 
měřidly; kompenzuje chyby při měření; používá základní rýsovací pomůcky 

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje běžné technické materiály podle 

vzhledu a označení, popíše jejich 

Zpracování a dělení materiálů: 

pilování, ruční a strojní 
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vlastnosti a respektuje je při zpracování řezání, stříhání, sekání, rovnání, ohýbání 

Zhotovování otvorů a závitů: 

vrtání, vyhrubování, 

vystružování, zahlubování, ruční řezání závitů 

Ruční dokončovací operace 

Práce s mechanizovanými nástroji 

Komentář 

rozlišuje druhy a použití nástrojů; charakterizuje základy tvorby třísky; popisuje základní 
názvosloví břitu a řezné podmínky podle ST; objasní význam přesných otvorů pro montáž, 
požadavky a náročnost přesné výroby; orientuje se v druzích a technologiích výroby závitů; 
vysvětluje požadavky na materiál a význam a provedení dokončovacích operací 

LÍCOVÁNÍ  

Výstup – Žák Učivo 

 

Základní pojmy lícovací soustavy 

- základní pojmy 

- druhy lícovacích soustav 

- stupně přesnosti 

- toleranční pole, dovolené úchylky 

- druhy uložení 

- vyhledávání tolerancí v tabulkách 

- řešení příkladů 

Komentář 

uvádí základní pojmy a názvosloví lícování; navrhuje použití přesných měřidel při kontrole; 
posoudí použitelnost spojů při montáži 

2. ročník, 3 h týdně, povinný 

TEORIE OBRÁBĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše druhy strojního obrábění, jejich 

použití a technologické možnosti 

Obrábění materiálů 

- řezný nástroj 

- pohyby při obrábění 

- nástrojové úhly 

- vznik třísky a jejich druhy 

- chlazení a mazání při obrábění 

- nástrojové materiály 

SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

 

Svařování 

- BOZP při svařování 

- druhy svařování 

- svařování v ochranné atmosféře 

- svařování plamenem 

- řezání plamenem 
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Lepení a pájení 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- druhy a způsoby práce 

- výhody, nevýhody 

- mechanizované spoje 

Tmelení 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- druhy a způsoby práce 

Komentář 

rozlišuje druhy používaného ručního nářadí; vysvětluje přednosti i zápory lepení, uvádí druhy 
používaných lepidel; popisuje technologický postup a vhodnost pájení kovů; má osvojené 
zásady bezpečnosti práce při používání ručního nářadí 

ZHOTOVOVÁNÍ OTVORŮ 

Výstup – Žák Učivo 

 

Vrtání 

- podstata vrtání 

- popis základních operací 

- nástroje na vrtání 

- upínání nástrojů 

- upínání obrobků 

- druhy vrtaček 

- vyhrubování, vystružování, zahlubování 

- vyvrtávání 

- vrtání v přípravcích a šablonách 

 

3. ročník, 3 h týdně, povinný 

STROJNÍ OBRÁBĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše druhy strojního obrábění, jejich 

použití a technologické možnosti 

Soustružení 

- základní pojmy při soustružení 

- druhy soustruhů 

- řezné podmínky při soustružení 

- hlavní části soustruhů 

- soustružnické nástroje a jejich upínání 

- upínání obrobků 

- základní soustružnické operace 

Frézování 

- základní pojmy při frézování 

- druhy frézek 

- řezné podmínky při frézování 

- hlavní části frézek 

- frézovací nástroje a jejich upínání 

- upínání obrobků 

- základní operace při frézování 

Broušení 
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- základní pojmy při broušení 

- druhy brusek 

- řezné podmínky při broušení 

- hlavní části brusek 

- brousící nástroje a jejich upínání 

- upínání obrobků 

- základní operace při broušení 

Obrážení 

- popis technologie 

- stroje 

- nástroje 

Dokončovací práce a úpravy povrchu 

- podstata dokončovacích operací 

- druhy dokončovacích operací 

- porovnání dokončovacích operací 

4.10.5. Mechanika 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Mechanika se významně rozšiřují teoretické základy některých fyzikálních jevů. 
Předmět je zařazen především z důvodů vybudování pevných základů v dané oblasti pro 
zájemce o další studium. 

 

Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Výrobky. 

Navazuje se na vědomosti získané v předmětu Fyzika, dochází k upevnění dříve získaných 
poznatků a prohlubují se znalosti z oblasti statiky, kinematiky, dynamiky a hydro a 
termodynamiky. 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Průřezová témata pokrývaná předmětem: 

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk a svět práce 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 177 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

• Člověk a životní prostředí 

 

4. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

 dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 
jakosti zavedeným na pracovišti; 

 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 
podniku. 

STATIKA A KINEMATIKY 

Výstup – Žák Učivo 

správně používá a převádí fyzikální 

jednotky 

vysvětlí fyzikální principy částí, agregátů a 

systémů dané skupiny výrobků 

vypočítává údaje, související s příslušným 

fyzikálním principem (velikost 

elektrického napětí či proudu, převodový 

poměr, velikost sil, namáhání součástí, 

tlak tekutin aj.) 

Úvod do mechaniky 

- rozdělení mechaniky 

- základní jednotky SI soustavy 

- převody jednotek 

Statika 

- síla a její určení 

- rovinná soustava sil 

- moment síly 

- nosníky, určení reakcí početně i graficky 

- příhradové konstrukce 

- těžiště 

- jednotlivé druhy tření 

Kinematika 

- základní pojmy v kinematice 

- přímočarý pohyb 

- křivočarý pohyb 

- rotační pohyb 

- složený pohyb 

DYNAMIKA, PRUŽNOST A PEVNOST 

Výstup – Žák Učivo 

správně používá a převádí fyzikální 

jednotky 

vysvětlí fyzikální principy částí, agregátů a 

systémů dané skupiny výrobků 

vypočítává údaje, související s příslušným 

fyzikálním principem (velikost 

elektrického napětí či proudu, převodový 

poměr, velikost sil, namáhání součástí, 

tlak tekutin aj.) 

Dynamika 

- základní pojmy dynamiky 

- setrvačná síla 

- vázaný pohyb tělesa 

- pohyb po vodorovné rovině 

- pohyb po nakloněné rovině 

- pohyb po kruhové dráze 

- impuls síly a hybnost 

- mechanická energie 

Pružnost a pevnost 

- namáhání na krut 

- namáhání na ohyb 

- kombinované namáhání 

- namáhání na vzpěr 
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HYDROMECHANIKA A TERMOMECHANIKA 

Výstup – Žák Učivo 

správně používá a převádí fyzikální 

jednotky 

vysvětlí fyzikální principy částí, agregátů a 

systémů dané skupiny výrobků 

vypočítává údaje, související s příslušným 

fyzikálním principem (velikost 

elektrického napětí či proudu, převodový 

poměr, velikost sil, namáhání součástí, 

tlak tekutin aj.) 

Hydromechanika 

- základní pojmy hydromechaniky 

- hydrostatický tlak 

- základní zákony hydrodynamiky 

- Bernoulliho rovnice 

- ztráty v potrubí a armaturách 

Termomechanika 

- základní pojmy 

- teplo a teplota 

- délková roztažnost 

- termomechanika plynu 

- stavové veličiny a stavová rovnice plynu 

- tepelné oběhy strojů v P-V diagram 

4.10.6. Elektrotechnika a řízení 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Elektrotechnika a řízení navazuje na základní znalosti žáků z fyziky, které 
dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu. 

Cílem předmětu je naučit žáky základním jevům a principům v oblasti elektrotechniky, 
porozumět chování a vlastnostem elektrotechnických součástek a obvodů a následně je 
aplikovat při pochopení činnosti součástek používaných v elektronických 
a automatizačních obvodech. 

 

V předmětu budou využívány zejména: 

• Vysvětlování, výklad 

• Popis 

• Metody názorně demonstrační 

• Instruktáž 

• Metody dovednostně-praktické 

• Frontální výuka. 

Kromě klasických metod výkladu a demonstrace jsou použity i autodidaktické metody jako 
jsou problémové učení a samostatná práce žáků. Při výuce je zařazována práce s interaktivní 
tabulí, žáci vyhledávají na internetu elektronické součástky a jejich parametry. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 
Při hodnocení je kladen důraz na porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi a 
na samostatnou práci při praktických cvičeních. Hodnocení je kombinací ústního zkoušení 
při probírání jednotlivých tematických celků, písemných prací na závěr významných 
tematických bloků a výsledků praktických cvičení. 
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3. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

NAUKA O ELEKTŘINĚ A MAGNETIZMU 

Výstup – Žák Učivo 

správně používá a převádí fyzikální 

jednotky 

vypočítává údaje, související s příslušným 

fyzikálním principem (velikost 

elektrického napětí či proudu, převodový 

poměr, velikost sil, namáhání součástí, 

tlak tekutin aj.) 

Úvod do elektrotechniky, rozdělení 

elektrotechniky, 

veličiny a jejich jednotky, převody jednotek 

Stejnosměrný proud 

elektrický obvod, napětí, proud, odpor, vodivost 

Ohmův zákon 

Výkon, příkon a účinnost 

Kirchhoffův zákon 

Elektrické obvody 

Elektrostatika 

elektrostatické pole, Coulombův zákon, 

kondenzátory, kapacita 

Magnetické pole - vznik, intenzita,  

magnetické napětí, tok, indukce, permeabilita 

Střídavý proud 

- vznik střídavého proudu a napětí 

- cívka a kondenzátor v elektrickém obvodu 

- sériové a paralelní řazení 

Trojfázová soustava 

- základní zapojení v trojfázové soustavě 

- výkon v trojfázovém obvodu 

- točivé magnetické pole 

Statické a elektrické točivé stroje: 

 transformátory, stroje 

asynchronní, synchronní, stejnosměrné 

Rozvody a pohony 

 

4. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

ELEKTRONIKA, ŘÍDÍCÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí fyzikální principy částí, agregátů a 

systémů dané skupiny výrobků 

Elektrická výstroj strojů a zařízení: 

ovládací prvky, jištění, elektrické a elektronické 

řídící automatizační systémy, elektrická zařízení 

Řízení elektrohydraulické 

a elektropneumatické, bloková schémata 

Elektrická měření 

Snímače polohy, rychlosti, síly, tlaku a průtoku 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

optimální nastavení systémů pro minimalizaci spotřeby materiálů a energií 
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4.10.7. CAD systémy 

Obecným cílem vzdělávání v předmětu CAD systém je naučit žáky vědomostem a praktickým 
dovednostem ve využívání CAD programů a jejich aplikování na moderní tvorbu výkresové 
dokumentace s využitím počítače. Pomocí CAD programů je vytvářena 2D výkresová 
dokumentace podle potřeb průmyslové praxe vycházející z platných technických 
mezinárodních a národních norem. Zvládnutí CAD programu umožňuje jeho využití i při 
řešení některých úloh v oblasti mechaniky, obtížně matematicky řešitelných. Vedle znalosti 
konkrétního CAD programu je výuka zaměřena i na obecné vědomosti z oblasti počítačové 
grafiky umožňující rychlou adaptaci na jiné CAD programy užívané v technické praxi. 

 

Charakteristika učiva: 

Předmět CAD systémy spadá do kurikulárního rámce vzdělávací oblasti RVP Výrobky. Učivo 
navazuje na předměty Technická dokumentace, Informační a komunikační technologie. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• vysvětlil rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou 

• shrnul výhody a nevýhody CAD programu 

• osvojil si principy přesného kreslení 

• použil vhodnou kombinaci kreslících a editačních příkazů vedoucích k tvorbě 
přesného tvaru 

• vybral vhodný způsob technického zobrazení 

• vložil údaje získané z technických norem do příslušných řádků popisového pole a 
kusovníku 

• nabyl rozvojem motorických dovedností časovou optimalizací tvorby výkresové 
dokumentace 

• vytvořil výkresovou dokumentaci a rozpisku podle mezinárodních a národních norem 

• použil prostředky CAD programu pro řešení některých úloh z mechaniky 

• vybral vhodný způsob exportu počítačových dat včetně tisku. 

V předmětu budou využívány zejména: 

• metoda výkladu 

• metody názorně demonstrační – práce s obrazem 

• metody dovednostně-praktické – vytváření dovedností 

• komplexní výukové metody – frontální výuka, výukové projekty. 

Zvláštní důraz je kladen na samostatnou práci korigovanou učitelem, vedoucí k vytvoření 
individuálního stylu ovládání CAD programu, pomocí které jsou v předmětu rozvíjeny klíčové 
kompetence a průřezová témata. Výuka bude probíhat v počítačové učebně vybavené 
počítačovou sítí, CAD programem, programem pro komunikaci učitel – žák, tiskovým 
zařízením a dataprojektorem. 

 

Hodnocení výsledků žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 
Zvláštní důraz se klade zejména na: přesnost kreslení, dodržování technických 
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norem, komplexnost výkresové dokumentace, úroveň grafického zpracování projektu, 
schopnost dodržovat termíny a časové limity u testových výkresů. 

Výsledné hodnocení bude složeno z výsledků teoretických testů, praktických testových 
příkladů a závěrečného projektu. 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk a svět práce 

• Člověk a životní prostředí 

3. ročník, 1 + 2 h týdně, povinný 

CAD SYSTÉMY 

Výstup – Žák Učivo 

 

Pracovní prvky a tvorba náčrtů: 

pracovní prvky, náčrtové roviny, definice 

pracovních rovin, 

kreslení a kótování náčrtů, druhy kót, editace kót, 

geometrické vazby, rozměrové parametry, náčrty 

v modelech 

Modelování součásti: 

vysunutí náčrtu, rotace náčrtu, tažení po 

trajektorii, šablonování, úprava prvků a náčrtů, 

tvorba pracovních rovin, os a bodů 

Tvorba pracovních prvků: 

zaoblení, zkosení, tvorba děr, tvorba 

závitů, vytvoření skořepiny 

tvorba obdélníkových a kruhových polí, využití 

při tvorbě výkresů součástí 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

předmět plně koresponduje s průřezovým tématem 

přesahy z 

Technická dokumentace, 2. ročník, CAD systémy 

 

4. ročník, 0 + 2 h týdně, povinný 

TVORBA A ÚPRAVA VÝKRESŮ 

Výstup – Žák Učivo 

má vytvořeny předpoklady učit se 

používat nové aplikace, zejména za 

pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává 

a využívá analogií ve funkcích a ve 

způsobu ovládání různých aplikací 

využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

Kreslení a kótování výkresů 

Kreslení a kótování schémat 

Kreslení výkresů sestav a podsestav 

Popisové pole 

Kusovník 
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vybavením i běžným hardware 

pracuje s dalšími aplikacemi používanými 

v příslušné profesní oblasti 

pokrytí průřezových témat 

IKT 

předmět plně koresponduje s průřezovým tématem 

4.10.8. Programování CNC 

Obecným cílem vzdělávání v předmětu Programování CNC je naučit žáky praktickým 
dovednostem při ovládání CNC strojů, vzhledem k vybavení školy se jedná o systémy 
Heidenhain. 

 

Charakteristika učiva: 

Předmět spadá do vzdělávací oblasti RVP Výrobky. Učivo navazuje na předměty Technická 
dokumentace, Technologie a  Informační a komunikační technologie. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák pochopil důvody využívaní CNC strojů a naučil se 
vytvářet příslušné programy. 

V předmětu budou využívány zejména: 

• metoda výkladu 

• metody názorně demonstrační – práce s obrazem 

• metody dovednostně-praktické – vytváření dovedností. 

Zvláštní důraz je kladen na samostatnou práci korigovanou učitelem. Výuka bude probíhat v 
počítačové učebně vybavené příslušnými programy (DaraPilot 4110, iTNC530). 

 

Hodnocení výsledků žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 
Výsledné hodnocení bude složeno z výsledků teoretických testů, praktických testových 
příkladů. 

4. ročník, 0 + 2 h týdně, povinný 

 ÚVOD DO CNC 

Výstup – Žák Učivo 

 

CNC obrábění: podstata, vývoj 

 

Programovací jazyky: Heidenhain, Siemens, 

Fanuc 

PROGRAMOVÁNÍ HEIDENHAIN 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá principy algoritmizace úloh a 

sestavuje algoritmy řešení konkrétních 

Manuál 

Možnosti systému 
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úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 

elementárnější činnosti za použití 

přiměřené míry abstrakce) 

má vytvořeny předpoklady učit se 

používat nové aplikace, zejména za 

pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává 

a využívá analogií ve funkcích a ve 

způsobu ovládání různých aplikací 

Souřadný systém os a vztažné body 

Podstata a struktura programování 

Rozdělení a použití M funkcí 

Seznámení s obrazovkou, využití klávesnice při 

ovládání programu 

Provozní režimy 

Ruční provoz a seřízení 

Seřízení stroje 

Správa a výběr nástrojů, definice 

Chybová hlášení 

Grafická simulace a její možnosti 

Vytváření programů (cykly) 

4.10.9. Měření 

Charakteristika předmětu 

Cílem předmětu Měření je seznámit žáky s problematikou metrologie, jejíž znalost je 
základním předpokladem pro dodržování norem jakosti a systému certifikace, bez kterých se 
dnes neobejde prakticky žádný výrobní podnik. 

 

Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Montáž, servis a opravy výrobků. 
Navazuje na příslušné kapitoly z předmětů Technologie a Odborný výcvik, rozvíjí a 
prohlubuje již získané znalosti z oblasti měření a užívání měřidel. Velký důraz je kladen na 
kontrolu a měření různých parametrů. 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků 

• pozorování a objevování. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení, didaktické testy. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

4. ročník, 2 h týdně, povinný 

METROLOGIE, ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE JAKOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

 

Základní pojmy metrologie 

- technická kontrola ve strojírenském podniku 
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- metrologický systém ČR 

- kalibrace a ověřování měřidel 

- základní pojmy v metrologii 

- veličiny a jednotky 

- chyby měření a jejich příčiny 

- podmínky správného měření 

- zpracování výsledku měření 

MĚŘENÍ VE STROJÍRENSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

měří délky, úhly a geometrický tvar 

součástek pevnými, posuvnými a 

mikrometrickými měřidly 

měří délkové rozměry, úchylky 

geometrického tvaru součástí apod. 

číselníkovými úchylkoměry, 

mechanickými a optickomechanickými 

měřicími přístroji 

měří a zjišťuje (např. porovnáváním) 

jakost povrchu součástí 

realizuje specifická měření, používaná při 

kontrole součástí v dané skupině výrobků 

volí vhodný způsob měření a kontroly 

délkových rozměrů, úhlů, tvaru, jakosti 

povrchu, volí potřebná měřidla 

BOZP při měření 

Měření fyzikálních veličin: 

teploty, tlaku, vlhkosti, průtoku, síly, momentu 

síly, práce a výkonu 

Kontrola měření délek: 

posuvná měřidla, mikrometrická 

měřidla, hloubkoměry, výškoměry, číselníkové 

úchylkoměry, měrky, kalibry 

Měření úhlů: 

pevná úhlová měřidla,  úhloměry, sinusové 

pravítko, vodováhy 

Kontrola tvaru a polohy, úchylky tvaru a polohy 

Kontrola a měření jakosti povrchu (drsnosti) 

Kontrola a měření závitů 

Kontrola a měření ozubených kol: 

kontrola házení roztečné kružnice, kontrola 

rozměrů přes zuby, automatizované systémy 

kontroly ozubení 

Kontrola házení obvodového a čelního 

Zjišťování mechanických vlastností materiálů: 

zkoušky tvrdosti, zkoušky tahem, rázové zkoušky 

Mechanické a optickomechanické přístroje: 

dílenský mikroskop, dílenský projektor, laserové 

měřící systémy, souřadnicové měřící stroje 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

kontrola jako nezbytná součást výrobního procesu s požadavkem minimalizovat nežádoucí dopady 

lidského činitele 

4.10.10. Stavba a provoz strojů 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Stavba a provoz strojů rozvíjí znalosti žáků o strojních součástech, 
mechanizmech,  strojích a dopravních prostředcích a doplňuje je o poznatky z oblasti 
provozuschopnosti (opravy údržba). 

 

 

Charakteristika a pojetí učiva: 
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Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Výrobky, navazuje na předmět 
Strojnictví. 

Je tvořen několika okruhy učiva zaměřenými na jednotlivé kategorie mechanismů a 
dopravních prostředků a shrnující problematiku zabývající se stroji a jejich náhradními díly a 
provozními hmotami. 

 

Pojetí výuky: 

• hromadná výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• problémové učení 

• praktické práce žáků. 

 
Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní 
zkoušení, písemné zkoušení. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

 

4. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

KONSTRUKČNÍ SKUPINY A MECHANIZMY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy převodů a mechanizmů, 

zná jejich složení, principy činnosti, 

možnosti použití 

charakterizuje funkční principy 

kinematických a tekutinových 

mechanizmů, popíše jejich hlavní součásti 

rozlišuje základní druhy výrobků 

příslušné skupiny, popíše jejich význam a 

druhy, vysvětlí principy činnosti a způsoby 

využití 

Konstrukční principy dané skupiny výrobků 

Spojky 

- ovládané spojky 

- neovládané spojky 

- pevné spojky 

- pružné spojky 

- pojistné 

- rozběhové 

Brzdy 

- kotoučové brzdy 

- bubnové brzdy 

- odlehčovací brzdy 

Mechanické převody 

- montáž, údržba a opravy mechanických 

převodů 

Kinematické mechanizmy 

- montáž, údržba a opravy kinematických 

mechanizmů 

HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANIZMY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje funkční principy Stroje pro dopravu kapalných látek 
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kinematických a tekutinových 

mechanizmů, popíše jejich hlavní součásti 

rozlišuje základní skupiny strojů 

popíše funkční principy strojů a možnosti 

jejich využití 

provede srovnání strojů dané skupiny z 

hlediska možného využití, energetické 

náročnosti, ekologických hledisek apod. a 

rozhodne pro dané využití o optimálním 

výběru 

- objemová čerpadla 

- odstředivá čerpadla 

- ostatní druhy čerpadel 

Stroje pro dopravu látek plynných 

- kompresory 

- ventilátory 

- dmýchadla 

- vývěvy 

Hydraulické mechanizmy 

- základní principy hydrauliky 

- hydraulické prvky 

- hydraulický okruh 

- hydrogenerátory 

- hydromotory 

- ventily 

- ostatní prvky hydraulického obvodu 

- hydraulické značky 

- hydraulická schémata 

- montáž, údržba a opravy hydraulických 

mechanizmů 

Pneumatické mechanizmy 

- základní principy pneumatiky 

- pneumatické prvky 

- pneumatický okruh 

- kompresory 

- rozvod stlačeného vzduchu 

- ostatní prvky pneumatického obvodu 

- pneumatické značky 

- pneumatická schémata 

- montáž, údržba a opravy pneumatických 

mechanizmů 

PROVOZUSCHOPNOST STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vypočítává základní parametry 

mechanizmů (např. převodový poměr, 

tlak a množství tekutin apod.) 

rozlišuje součástky, konstrukční skupiny, 

agregáty a systémy, vyskytující se v dané 

skupině výrobků, popíše jejich základní 

druhy, konstrukční provedení, 

charakteristické vlastnosti a parametry 

Dopravní prostředky 

- silniční vozidla 

- kolejová vozidla 

- plavidla 

- letadla 

Provozuschopnost strojů 

- údržby a opravy 

- náhradní díly 

- druhy provozních hmot 

- energie pro provoz strojů 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

pouze dobře seřízený stroj má minimální dopady na své okolí 

4.10.11. Technologie montáží a oprav 
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Charakteristika předmětu 

V předmětu Technologie montáží a oprav jsou žákům poskytnuty základní vědomosti a 
dovednosti o výrobě, montáži, oživování, seřizování a obsluze výrobků a zařízení, o 
diagnostikování jejich technického stavu a lokalizaci závad, servisních činnostech, údržbě a 
opravách. 

Předmět Technologie montáží a oprav zapracovává obsahový okruh RVP „Montáž, servis a 
opravy výrobků“. Těsně navazuje na předměty: Strojírenská technologie, Technická 
dokumentace a má těsnou vazbu s Odborným výcvikem. 

Žák prostřednictvím výuky chápe základní technické a technologické pojmy používané při 
montážích a opravách, naučí se orientaci v základní technické literatuře. 

 

V předmětu budou využívány zejména: metody výkladu, metoda názorně demonstrační – 
práce s obrazem, ilustrativní forma,  práce s učebnicí, strojírenskými a dalšími učebními 
pomůckami (elektronické informace, modely, obrazy…),  poznatky z provozu, kde žáci 
vykonávají odborný výcvik, odborné exkurze (návštěva odborných výstav, veletrhů). 
Důraz je kladen na samostatnost žáků. Po seznámení s danou problematikou a poskytnutí 
určitého množství informací výkladově, žáci řeší zadané úkoly a problémy, aplikují získané 
vědomosti a dovednosti v konkrétní situaci. 

Zvláštní důraz je kladen na aktivní osvojování učiva samostatnou činností žáků pod 
metodickým vedením učitele, přičemž jsou v předmětu rozvíjeny klíčové kompetence vedoucí 
k samostatnosti. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 
Při hodnocení je kladen důraz na: schopnosti technického vyjadřování mluveným 
slovem,, grafický projev (jednoduché náčrty na tabuli), písemný projev, upřesněný grafickým 
projevem, vysvětlení technických pojmů, schopnost aplikovat teorii na příkladu. 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 volili postup montáže součástí do celků a potřebné pracovní prostředky a pomůcky. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP 

zdůvodní úlohu státního odborného 

dozoru nad bezpečností práce 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

BOZP 

- řízení bezpečnosti práce v podmínkách 

organizace 

- řízení bezpečnosti práce na pracovišti 

- pracovně právní problematika BOZP 

- bezpečnost technických zařízení 

- osobní ochranné pomůcky 

Požární prevence 

- požární předpisy a směrnice 
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prevenci - evakuační plány 

MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí a aplikuje prostředky k ochraně 

součástí proti škodlivým vlivům prostředí 

Nosníky: 

druhy, výroba, použití, opravy a údržba 

Ocelové konstrukce 

- základní druhy hutních materiálů 

- výroba ocelových konstrukcí 

- příhradové konstrukce 

- rámy strojů a zařízení 

- oprava a údržba ocelových konstrukcí 

MONTÁŽ VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje běžné technické materiály podle 

vzhledu a označení, popíše jejich 

vlastnosti a respektuje je při zpracování 

Montáž a demontáž spojů 

- údržba a opravy spojů 

- šroubové spoje 

- kolíky, čepy 

- klíny a pera 

- nýty a nýtové spoje 

- tlakové spoje 

- lepené spoje 

- svárové spoje 

Montáž a demontáž agregátů a jednotlivých 

funkčních celků 

Montáž a demontáž mechanizmů 

- údržba a opravy mechanizmů 

- kinematické mechanizmů 

- šroubové mechanizmy 

- klikové mechanizmy 

- kulisové mechanizmy 

- vačkové mechanizmy 

Montáž a demontáž součástí k přenosu sil 

- hřídele 

- ložiska 

- spojky 

- převody 

Organizace montážních prací 

- kontrola montáže 

- kontrola demontovaných součástí 

- třídění demontovaných součástí 

- manipulace s výrobky 

- manipulační prostředky 

- externí montáž a její specifika 

Seřizování a obsluha výrobních zařízení 

- zásady pro seřizování výrobků 

- postup seřizování výrobku 

- zásady řízení a obsluhy výrobních zařízení 
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4. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

REVIDOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY, OPRAVOVAT JE A PROVÁDĚT SERVISNÍ 

ČINNOSTI 

 volili způsoby diagnostiky technického stavu a závad výrobků, diagnostické 
přístroje a prostředky; 

 získávali ze servisní dokumentace výrobků údaje potřebné pro jejich revize, servis a 
opravy. 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MONTÁŽÍ A OPRAV 

Výstup – Žák Učivo 

volí odpovídající technologický postup 

montáže, seřízení nebo opravy výrobku 

stanovuje způsob a rozsah opravy nebo 

seřízení, potřebné materiálně-technické 

zabezpečení a odhaduje jejich časovou 

náročnost 

volí vhodné diagnostické metody a 

prostředky pro zjištění technického stavu 

a lokalizaci (jak mechanických, tak jiných) 

závad výrobku 

Technologické postupy výroby 

- druhy technologických postupů 

- význam technologických postupů 

- tvorba technologických postupů 

Servisní postupy 

- diagnostika technického stavu výrobků a jejich 

celků 

- diagnostika technického stavu agregátů a 

systémů 

Opravárenství 

- prohlídka strojů a zařízení 

- lokalizace závad 

- ¬demontáž a montáž 

- renovace součásti 

- čištění části strojů pro montáž 

- revize, kontrola a třídění součástí 

- stanovení způsobu a rozsahu opravy 

- seřizování a přezkušování výrobků 

- předání opraveného výrobku 

OPAKOVÁNÍ PROBRANÝCH TÉMAT 

Výstup – Žák Učivo 

 

- opakování probraných témat 

- praktické využití probraných témat 

- práce se strojnickými tabulkami 

- práce s technologickou dokumentací 

- procvičování témat k maturitní zkoušce 

- mezipředmětové vazby a souvislosti ve 

strojírenských předmětech 

- novinky ve světě strojírenství 

4.10.12. Odborný výcvik 

Cílem předmětu Odborný výcvik je příprava na praktické uplatnění teoretických znalostí. Žák 
chápe základní informace o výrobě součástí, materiálech a metalurgickém zpracování, které 
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vyhodnocuje při způsobech oprav a provozu strojírenských výrobků. Učí se dovednostem, 
které tyto informace prakticky ověří na jednoduchých činnostech a postupných montážních 
celcích. Zpracovává a obrábí materiály, kovové i nekovové, ručně i strojově. Poměrně značný 
rozsah učiva dává žákům možnost získat výuční list oboru Strojní mechanik, včetně 
svářečského průkazu. 

 
Charakteristika a pojetí učiva: 

Obsah předmětu vychází z obou zásadních obsahových okruhů RVP (Výrobky, Montáž, servis 
a opravy výrobků) a integruje v sobě znalosti všech odborných předmětů. Žák při výuce 
zvládá základy ruční a strojní výroby součástí, základy montáže, údržby, oprav a provozu 
strojírenských výrobků. Užívá v procesu odborného výcviku základní znalosti o provozu 
jednoduchých i složitějších celků a možnostech prodlužování životnosti těchto celků. Žák 
získá základní přehled o hospodárnosti provozu strojírenských výrobků. 

V Odborném výcviku se prakticky při všech činnostech realizují oblasti z průřezových témat 
Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. 

 

Pojetí výuky: 

• Individuální 

• skupinová výuka 

• techniky samostatného učení a práce 

• praktické práce žáků. 

Je používána forma výkladu, dále pak metody pozorování a demonstrace, řízená praktická 
činnost a samostatná praktická činnost. 

Výuka probíhá ve školních dílnách, na pracovištích sociálních partnerů a při realizaci 
zakázkové činnosti. 

 
Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, 
samostatné práce s výkladem technologického postupu, probíhá individuální ověřování 
dovedností. 

Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním 
řádem, který je součástí školního řádu. 

Specifikem je svářecí zkouška před státním zkušebním komisařem (teoretická, praktická část) 
a v závěru 3. ročníku standardní závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném zvládnutí získává 
žák výuční list. 

Poznámka: Předmět plně pokrývá odpovídající výstupy dle RVP 23-51-H/01, okruh Výroba, 
opravy a provoz strojírenských výrobků. Pro získání praktických dovedností v dostatečné 
míře pro zvládnutí závěrečné zkoušky je hodinová dotace významně navýšena nad rozsah 
definovaný v RVP oboru Mechanik strojů a zař. (v Přehledu rozpracování obsahu vzdělávání 
RVP do ŠVP vyjádřeno hodinami). 

1. ročník, 5 + 4 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 udržuje svou pozornost bez vedlejší činnosti po danou dobu, 

 využívá informace z internetu a dalších médií k podpoře svého učení. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledá v tabulkách či jiných podkladech údaje potřebné k řešení problému, 

 vyhledává v tabulkách vzorce, hodnoty a grafy. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjádří vlastními slovy probrané učivo, 

 přehledně si vede ručně psané poznámky. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 seznámí se se zásadami BOZ v jednotlivých činnostech v rámci celého vyučovacího 
procesu a řídí se těmito zásadami; 

 před prvním zahájením konkrétní činnosti vyjmenuje a objasní možná rizika, která 
ohrožují bezpečnost žáků; 

 pravidelně se připravuje do vyučování. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 vysvětlí význam a způsob třídění odpadu, dle svých možností jej separuje. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 ke svému vzdělávání přistupuje jako k základu svého celoživotního učení. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 při přípravě na vyučování využívá informačních zdrojů Internetu. 

Odborné kompetence 

ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 měřili a kontrolovali rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu 
součástí; 

 ručně obráběli a zpracovávali kovové a vybrané nekovové materiály. 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 používali potřebné manipulační prostředky. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

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

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

BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 192 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

uvede základní bezpečnostní požadavky 

při práci se stroji a zařízeními na 

pracovišti a dbá na jejich dodržování 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

Pracovněprávní problematika BOZP 

Bezpečnost při ruční práci 

Bezpečnost při práci na strojích 

Komentář 

řídí se bezpečnostními předpisy pro jednotlivé činnosti, pracovní úkony a práci spojenou se 
strojním zařízením 

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A VYBRANÝCH NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

volí vhodné technologické postupy 

ručního zpracování materiálů 

volí a používá nástroje, nářadí, pomůcky a 

měřidla potřebná pro provedení dané 

operace 

volí vhodný způsob a prostředky úprav a 

dělení materiálů a polotovarů 

ručně zpracovává materiály včetně jejich 

přípravy před zpracováním 

vrtá otvory a provádí jejich tvarovou a 

rozměrovou úpravu 

řeže vnitřní a vnější spojovací závity; 

spojuje součásti rozebíratelnými a 

nerozebíratelnými spoji 

- řezání 

- pilování rovinných a tvarových ploch 

- tváření za studena - rovnání a ohýbání 

- vrtání 

- dokončovací operace 

- sekání a probíjení 

Komentář 

vykonává základní úkony při ručním zpracování kovových a vybraných nekovových 
materiálů; měří délkové rozměry pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly a 
jednoduchými měřicími přístroji; měří úhly úhelníky a úhloměry, kontruje tvar šablonami a 
provádí základní měření vzájemné polohy ploch a jejich geometrického tvaru, kontroluje 
pilované plochy; dohotovuje a upravuje součásti po strojním obrábění; připravuje k práci 
základní ruční nástroje, nářadí, měřidla a další pomůcky; navrhuje ruční mechanizované 
nářadí a jeho příslušenství a správně ho používá; volí pro práci správný druh ručního nářadí 
pro ruční obrábění a dělení; ošetřuje nástroje a nářadí, ručně ostří jednoduché nástroje a 
nářadí; volí pro práci správný druh nástrojů pro zhotovení otvorů; vrtá otvory pomocí 
ručních i strojních vrtaček; volí pro práci a správně aplikuje jednoduché prostředky určené k 
ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; upíná a odsekává materiál, seká 
těsnění, probíjí plech, seká drážky; seřizuje vrtačky pro provedení jednoduchých 
technologických operací, vrtá velké otvory, vyhrubuje; kontroluje výsledky obrábění měřidly 
a měřicími přístroji; obrábí materiál ručně i na strojích; vystružuje; zná druhy vrtáků, jejich 
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geometrii, umí je naostřit 

SPOJOVÁNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE  

Výstup – Žák Učivo 

rozměřuje a orýsovává polotovary před 

opracováním 

připravuje materiály a součástky k pájení 

spojuje součástky měkkým pájením 

- řezání závitů 

- nýtování 

- pájení na měkko 

- svařování plastů 

- úvod do světa práce 

Komentář 

řeže vnější i vnitřní závity; upravuje dosedací plochy jednoduchých součástí a součásti 
slícovává; provádí základní montážní práce s použitím běžného montážního nářadí, 
montážních přípravků a pomůcek; pojišťuje rozebíratelné spoje; připravuje materiál a 
součásti k pájení a svařování; spojuje součásti měkkým pájením; seznámen s technologií 
polyfuzního svařování plastů; kontroluje správnost provedení montáže jednoduchých 
sestavení; seznámí se se základními aspekty světa práce a prevencí sociálně patologických 
jevů 

PRÁCE S PLECHY 

Výstup – Žák Učivo 

 

- ohýbání 

- rovnání 

- vyrovnávání 

- skružování 

Komentář 

provádí méně složité klempířské operace; volí správné strojní zařízení pro jednotlivé pracovní 
úkony; pracuje pod dohledem na strojním zařízení pro tvarování plechů; tvaruje plechy 
pomocí ručního nářadí a pomůcek; vyrábí nesložité celky z plechu 

PRÁCE S MECHANIZOVANÝM NÁŘADÍM 

Výstup – Žák Učivo 

 

- vrtání 

- odjehlování 

- broušení 

- řezání 

Komentář 

zná rozdělení nářadí a umí je použít 

2. ročník, 5 + 5,5 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 
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ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 prováděli vizuální kontrolu vad materiálu a vlastností nezbytných pro funkci 
součástí; 

 upravovali strojním obráběním tvar a rozměry součástí. 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 měřili vlastnosti výrobků, prováděli jejich funkční zkoušky, popř. zkoušky dalších 
požadavků, používali k tomu adekvátní měřidla, měřicí přístroje a prostředky; 

 dohotovovali po strojním obrábění součásti výrobků, slícovávali je a spojovali. 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy 

-  proškolení BOZP 

Komentář 

řídí se bezpečnostními předpisy pro jednotlivé činnosti, pracovní úkony a práci spojenou se 
strojním zařízením 

 TVÁŘENÍ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 

Výstup – Žák Učivo 

 

- ruční kování 

- tepelné zpracování oceli 

- chemicko-tepelné zpracování ocelí 

Komentář 

vyrábí jednoduché nástroje a pomůcky 

STROJNÍ OBRÁBĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí (popř. vyhledává v tabulkách) 

technologické podmínky obrábění, volí 

pracovní nástroje, způsob upnutí nástrojů 

a obrobků 

upíná obrobky a nástroje do standardních 

upínadel a přípravků 

seřizuje a obsluhuje používané obráběcí 

stroje, provádí jejich běžnou údržbu 

zhotovuje strojním obráběním 

jednoduché součástky výrobků, popř. je 

podle potřeby upravuje 

- soustružení 

- frézování 

- obrážení 

- vrtání 

- broušení na stolních a stojanových bruskách 
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SPOJOVÁNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE  

Výstup – Žák Učivo 

lepí a tmelí kovové a nekovové materiály 

upravuje dosedací plochy součástí a 

součásti slícovává 

kontroluje, čistí a v případě potřeby 

upravuje součásti před jejich montáží 

slícovává součásti před jejich sestavením 

- rozšíření dovedností v ručním zpracování kovů 

- práce s mechanizovaným nářadím (broušení, 

závitování, vrtání, stříhání) 

- montážní práce 

- lepení 

- svařování metodami ZK 135, ZP 111 

- seznámení s metodami 131, 141 

Komentář 

upravuje dosedací plochy jednoduchých součástí a součásti slícovává; provádí základní 
montážní práce s použitím běžného montážního nářadí, montážních přípravků a pomůcek; 
pojišťuje rozebíratelné spoje; lepí kovy a plasty; připravuje materiál a součásti ke svařování; 
seznámen s obsluhou zařízení pro svařování elektrickým obloukem; je seznámen alespoň s 
jednou technologií svařování, tj. je jí schopen pod dozorem stehovat, popř. vytvářet 
nejjednodušší svarové spoje materiálů se zaručenou svařitelností; je seznámen s obsluhou 
zařízení pro svařování elektrickým odporem; kontroluje správnost provedení montáže 
jednoduchých sestavení; svařuje obalovanou elektrodou i v ochranné atmosféře 

ZÁKLADY MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

určuje vzájemnou polohu součástí a dílů a 

jejich uložení 

spojuje součásti a díly, zajišťuje je proti 

změně polohy 

montuje a demontuje spoje 

sestavuje a demontuje součásti pro přenos 

pohybu a sil, mechanizmy a funkční celky 

výrobků 

používá vhodné pomůcky a přípravky pro 

usnadnění montáže a demontáže 

kontroluje úplnost sestavených celků, 

jejich funkčnost, dodržení vzájemné 

polohy součástí apod. 

- příprava dílů ocelových konstrukcí 

- opravy a údržba ocelových konstrukcí) 

- základní druhy rozebíratelných spojů 

- použití ručního montážního nářadí 

- čtení výkresů 

- nářezové plány 

- použití dílenských strojů a zařízení 

Komentář 

provádí nejrůznější montážní a demontážní práce ocelových konstrukcí; rozeznává druhy 
spojů; volí správné montážní nářadí; orientuje se v základní technické dokumentaci; provádí 
běžnou údržbu a ošetření strojů a zařízení; uskutečňuje po provedené montáži nebo po 
dokončení opravy potřebná měření a zkoušky; obsluhuje vybraná strojní zařízení s nesložitou 
obsluhou 

PRÁCE S PLECHY 

Výstup – Žák Učivo 

 
- ohýbání 
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- vyrovnávání 

- skružování 

Komentář 

provádí méně složité klempířské operace; volí správné strojní zařízení pro jednotlivé pracovní 

úkony; pracuje pod dohledem na strojním zařízení pro tvarování plechů; tvaruje plechy 
pomocí ručního nářadí a pomůcek; vyrábí nesložité celky z plechu 

 

3. ročník, 5 + 5,5 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

 přistupuje zodpovědně k vlastnímu profesnímu vzdělávání a budoucímu uplatnění 
v praxi; 

 při odborných praxích a brigádách soustřeďuje informace o podmínkách a 
požadavcích jednotlivých zaměstnavatelů. 

Odborné kompetence 

ZHOTOVOVAT ČI DOHOTOVOVAT SOUČÁSTI STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ 

 rozlišovali technické materiály; při jejich zpracování a používání zohledňovali jejich 
vlastnosti; 

 volili a používali pomocné materiály a hmoty; 

 prováděli pomocné výpočty rozměrů, technologických podmínek, spotřeby 
materiálu apod.; 

 seřizovali a obsluhovali stroje a zařízení, používaná k vlastním pracovním 
činnostem, ošetřovali je, prováděli jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy. 

SESTAVOVAT, OŽIVOVAT A SEŘIZOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

 sestavovali výrobky a zařízení a spojovali jejich mechanické, elektrické a 
elektronické systémy, komponenty, hydraulické a pneumatické mechanizmy, a to jak 
u výrobce, tak i při externích montážích u uživatelů; výrobky a zařízení oživovali a 
prováděli jejich prvotní seřízení; 

 upravovali, udržovali a ošetřovali montážní nářadí a pomůcky; 

 organizovali montážní a opravárenské činnosti a pracoviště. 

REVIDOVAT STROJÍRENSKÉ VÝROBKY, OPRAVOVAT JE A PROVÁDĚT SERVISNÍ 

ČINNOSTI 

 diagnostikovali technický stav a závady výrobků, tyto závady lokalizovali a 
odstraňovali výměnou součástí, bloků a skupin; používali k těmto činnostem 
adekvátní diagnostické přístroje a prostředky; 

 prováděli revize výrobků, jejich seřizování, údržbu a servis; zaznamenávali údaje o 
těchto činnostech a jejich výsledcích do provozní dokumentace; 

 předávali po oživení, revizích a opravách výrobky uživatelům, seznamovali je s 
jejich používáním, obsluhou, ošetřováním a údržbou. 
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DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 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. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo 
služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 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; 

 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 
ohodnocení; 

 efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí. 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

 
-  proškolení BOZP 

Komentář 

řídí se bezpečnostními předpisy pro jednotlivé činnosti, pracovní úkony a práci spojenou se 
strojním zařízením 

VÝROBA A DÍLENSKÁ MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, ÚDRŽBA, OPRAVY A 

PROVOZ STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

používá a likviduje použité pomocné a 

provozní materiály s ohledem na 

ekologická hlediska 

stanovuje způsob a postup seřízení 

výrobku či výrobního zařízení, potřebné 

nářadí, nástroje, měřidla a další 

materiálně-technické zabezpečení 

seřizuje výrobky a výrobní zařízení 

obsluhuje seřízené výrobní zařízení 

volí odpovídající technologický postup 

montáže, seřízení nebo opravy výrobku 

zjišťuje technický stav výrobku 

diagnostickými a měřicími přístroji a 

zařízeními a určí potřebu servisních a 

opravárenských úkonů 

- montáž, údržba a opravy ocelových konstrukcí 

- montáž, údržba a opravy strojů, zařízení a 

strojních celků 

- provoz strojů a zařízení 
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stanovuje způsob a rozsah opravy nebo 

seřízení, potřebné materiálně-technické 

zabezpečení a odhaduje jejich časovou 

náročnost 

volí vhodné diagnostické metody a 

prostředky pro zjištění technického stavu 

a lokalizaci (jak mechanických, tak jiných) 

závad výrobku 

zjišťuje technický stav výrobku, lokalizuje 

závady a určuje jejich možné příčiny 

stanoví způsob opravy a její rozsah 

volí způsob kontroly součástí a dílů 

třídí součásti k repasi či renovaci 

volí způsob seřízení a přezkoušení funkce 

výrobků a jejich částí 

opravuje, udržuje, seřizuje výrobky a 

zařízení, jejich mechanizmy, agregáty a 

systémy 

provádí běžné a střední opravy výrobků 

přezkušuje funkčnost smontovaných a 

opravených výrobků a zařízení a jejich 

mechanizmů, funkčních celků, agregátů a 

systémů 

provádí záznamy o údržbě, servisních 

činnostech a opravách v dokumentaci 

výrobků 

prováděli pomocné výpočty rozměrů, 

technologických podmínek, spotřeby 

materiálu apod. 

 

4.11. Nepovinné předměty 

4.11.1. Seminář z cizího jazyka 

Seminář z cizího jazyka - ANJ 

Výuka předmětu  Seminář z cizího jazyka bezprostředně navazuje na výuku ANJ jako  l. cizího 
jazyka a na předmět Cvičení z cizího jazyka - ANJ a systematicky navazuje na jejich  učební 
osnovy. Jeho hlavním cílem je posilovat, upevňovat a postupně rozšiřovat základní jazykové 
dovednosti se zaměřením na úspěšné zvládnutí státní maturitní zkoušky. Základem pro výběr 
učiva je katalog požadavků zkoušek Společné části maturitní zkoušky a odborná témata, která 
se vztahují ke studovanému oboru. 

 

Charakteristika učiva 
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Učivo předmětu Seminář z cizího jazyka - ANJ  upevňuje a rozvíjí následující dovednosti: 

• souvislý mluvní projev a schopnost vedení dialogu, 

• srozumitelné a bezchybné psaní odpovídajícího textu, 

• čtení textu s pochopením jeho hlavních myšlenek, 

• poslech mluveného projevu a jeho porozumění. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• zdokonaloval dovednosti učit se a připravoval se celoživotně vzdělávat, 

• prohluboval  znalosti o svém oboru v cizím jazyce, 

• posiloval své komunikativní dovednosti, 

• srozumitelně a bezchybně psal text dle nastavených požadavků, 

• četl text s pochopením jeho hlavních myšlenek, 

• poslouchal mluvený projev a rozuměl mu. 

  

Cíle vzdělávání 

Vzděláváním v daném předmětu přispívá ke komplexnímu pochopení potřeby jazykových 
dovednosti, zejména při jejich praktickém využití. Zvyšuje sebevědomí žáků a jejich 
připravenost pohybovat se a orientovat v cizojazyčném prostředí. Žák se učí vzájemné 
toleranci, porozumění a podpoře. Výrazně tak rozvíjejí svou osobnost. 

Výuková strategie 

Těžiště výuky spočívá v důkladné přípravě na státní část Maturitní zkoušky z anglického 
jazyka, především didaktického testu a písemné části a v přípravě na profilovou část 
maturitní zkoušky. 

Důraz se klade zejména na: 

• zvládnutí písemného projevu dle katalogu požadavků státní maturity, 

• procvičování dovedností vedoucích k úspěšnému zvládnutí didaktického testu ve 
společné části státní maturitní zkoušky, 

• osvojení maturitních témat profilové části státní maturitní zkoušky. 

Výuka používá doplňkové studijní materiály a pomůcky. Žáci  umějí vyhledat potřebné 
informace v literatuře a na internetu. 

 

Hodnocení výsledků žáka 

Při výuce je žák průběžně hodnocen zejména slovně, ale i známkou. Hodnotí se zejména 
aktivní přístup k předmětu, způsob zapojení do obsahu vyučovací hodiny a jeho projevované 
a osvojované znalosti a dovednosti nabyté v průběhu vzdělávání. Oceňuje se jeho jazyková 
pohotovost a připravenost, schopnost správně reagovat na různé situace, dovednost práce s 
textem a mluveným projevem, jeho písemný projev. Aktivizujícím prvkem je sebehodnocení 
žáků, popřípadě pokus o vzájemné hodnocení výsledků společné práce. 

 
Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí 

- Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován dle celkové strategie ŠVP. 
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4. ročník, 1 h týdně, nepovinný 

WRITING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu 

Zformuluje vlastní myšlenky do 

odpovídající formy textu 

Používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu 

Formal, informal letter, email, invitation, 

READING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Čte s porozuměním 

Uplatňuje různé techniky čtení 

Rozumí přiměřeným souvislým projevům 

ve standardním tempu 

Práce s textem s cílem porozumění základním 

myšlenkám a obsahu, analýza textu na základě 

odpovídající slovní zásoby. 

LISTENING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky 

Rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

Poslech odpovídajících tematických situací z 

běžného života a ze studovaného oboru. 

SPEAKING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

Sdělí a zdůvodní svůj názor 

Vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

Zapojí se do hovoru bez přípravy 

Aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie 

Používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu 

Domluví se v běžných situacích 

Prokazuje faktické znalosti o zemích dané 

jazykové oblasti 

Komunikace na témata  v běžných životních 

situacích a samostatný ústní projev na zadané 

obecné či odborné téma. 

4.11.2. Seminář z matematiky 
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Matematika ve střední odborné škole má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci 
průpravnou pro odborné vzdělávání. Žák si během vzdělávání uvědomuje, že matematika je 
nezastupitelným prostředkem v mnoha oborech – v přírodních vědách, technice, ekonomii. 
Matematické vzdělávání přispívá k rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí 
logické uvažování, srozumitelné, věcné a jasné vyjadřování. Těžiště výuky spočívá v aktivním 
osvojení strategie řešení úloh, schopnosti hodnotit správnost postupu, vyvození závěrů a 
aplikaci v reálné situaci nebo v ostatních odborných předmětech. Vybavuje žáky poznatky 
středoškolské matematiky i pro vysokoškolské studium technického zaměření. 

 
Charakteristika učiva 

Předmět Seminář z matematiky patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Matematické 
vzdělávání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• kombinoval matematické poznatky a postupy získané v předchozím vzdělávání, 

• matematizoval reálné situace, 

• zkoumal a řešil problémy, 

• orientoval se v matematickém textu, 

• používal pomůcky: internet, PC, kalkulátor, rýsovací pomůcky. 

Obsah učiva je rozdělen do tematických celků: 

Číselné obory, Algebraické výrazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Posloupnosti a finanční 
matematika, Planimetrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, 
pravděpodobnost a statistika. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V afektivní oblasti směřuje Předmět Seminář z matematiky k tomu, aby žáci získali: 

• pozitivní postoj k matematice, 

• motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 

• důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina, kde učitel volí různé vyučovací metody 
podle tematického celku, podle úrovně znalostí žáků v jednotlivých třídách i složení třídního 
kolektivu. Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze ŠVP 
(zpracováno dle: Maňák, Švec: Výukové metody, Brno 2003). 

V předmětu budou využívány zejména: 

• slovní výklad učitele 

• problémové učení 

• diskuse 

• samostatné řešení úloh 

• práce s testy 

• využívání prostředků ICT. 

Výuka bude převážně v kmenové učebně (výjimečně v učebně ICT, nebo multimediální 
učebně). 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Mechanik strojů a zařízení  Stránka 202 z 204 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 23-44-L/01 v. 1.3 platnost od 1. 9. 2016  
IČ 00851167 
 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení se bude řídit Klasifikačním řádem, který je součástí Školního řádu. 
Důraz bude kladen na: 

• zvládnutí jednotlivých celků učiva, 

• průběžné písemné práce, 

• plnění domácích úkolů, 

• aktivní přístup k vyučovacímu procesu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován s ohledem na celkovou strategii ŠVP. Klíčové 
kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před 
rozpisem učiva v ročníku. V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k řešení problémů 

• personální a sociální kompetence 

• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

4. ročník – vyjádří vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně ho interpretuje a 
vyjádří ho tabulkou, grafem nebo diagramem. Cvičení z matematiky přispívá k realizaci 
průřezových témat výběrem slovních úloh (příklady z praxe, statistické ročenky, diagramy a 
grafy) - Člověk a svět práce. 

4. ročník, 1 h týdně, nepovinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 analyzuje podstatu zadání daného úkolu, jeho dílčí části, které postupně pojmenuje a 
řeší vlastní zvolenou metodou. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 k domácí práci přistupuje jako k plnohodnotné součásti svého vzdělávání. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 zjednoduší reálný děj na děj matematicky popsatelný a aplikuje na něj obecně platné 
zákony, 

 vyjádří vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně ho interpretuje a vyjádří 
ho tabulkou, grafem nebo diagramem. 

ČÍSELNÉ OBORY 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o číselných oborech v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 
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ČSP 

ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o algebraických výrazech 

v příkladech  

ROVNICE A NEROVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o rovnicích a nerovnicích 

v příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

FUNKCE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o funkcích v příkladech 
 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o posloupnostech a 

finanční matematice v příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

PLANIMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti z planimetrie v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

STEREOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti ze stereometrie v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
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ANALYTICKÁ GEOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti z analytické geometrie v 

příkladech  

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti z kombinatoriky, 

pravděpodobnosti a statistiky v příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

 

4.11.3. Řízení motorových vozidel 

3. ročník, 1 h týdně, nepovinný 

 

  


