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2. Charakteristiky
2.1. Profil absolventa a kompetence
Pracovní uplatnění absolventa
Absolvent je připraven pro práci ve středních technickohospodářských funkcích a výkon ve vysoce
kvalifikovaných náročných pozicích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech. Může
zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru při zajišťování konstrukční a
technologické přípravy výroby, zajišťování provozuschopnosti strojů a zařízení, k výkonu obchodnětechnických činností, k řízení a organizování výroby a zajišťování služeb technického charakteru.
Absolvent po zapracování může vykonávat tyto pracovní pozice: konstruktér strojů, technolog,
programátor NC strojů, konstruktér nástrojů, měřidel a přípravků, kontrolor jakosti, zkušební technik,
technik měření, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, dílenský plánovač, logistik, montážní technik,
servisní technik, manažer prodeje a další. Neustálá poptávka po absolventech oboru Strojírenství a
zvláště po odbornících ovládajících CNC stroje značně zvyšuje předpoklad uplatnění v praxi.
Absolvent je během studia na střední škole připravován tak, aby měl zájem o další profesní růst a měl
schopnost adaptace na měnící se pracovní a životní podmínky. Má také vytvořeny předpoklady
k přijetí a úspěšnému absolvování na vyšších odborných a vysokých školách se zaměřením na
strojírenství.
Absolvent rovněž obdrží doklad o obsahu vzdělávání v rámci programu EUROPASS v českém jazyce a
anglickém jazyce pro uplatnění se na trhu práce v rámci pracovního trhu států EU, pro možnost
uplatnění v cizině je v této variantě zařazen předmět Anglický jazyk.

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Obor Strojírenství je obor středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška ukončuje
vzdělávání a vysvědčení o maturitní zkoušce potvrzuje stupeň dosaženého vzdělání.
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 (178/2016 a
230/2016) a na základě vyhl. č. 177/2009 (ve znění pozdějších předpisů 197/2016 a dle novelizace
nařízení vlády č. 311/2016).
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 - komplexní zkouška bez práva volby předmětu konané
formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky
2. Povinnou zkoušku z Cizího jazyka - komplexní zkouška předmětu, s právem volby cizího jazyka
konané formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky
3. Povinnou zkoušku z Matematiky - zkouška se koná formou didaktického testu
(podle nařízení vlády č. 71/2017 pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání po 30. září
2021).
Profilová část maturitní zkoušky
Je stanovená ředitelem školy. Slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a dalších profesních
záměrů a probíhá v této podobě:
1. Povinná profilová zkouška – písemná zkouška z témat odborných předmětů,
2. Povinná profilová zkouška – ústní formou z témat odborných předmětů Technologie a Strojírenská
technologie
3. Povinná profilová zkouška – ústní formou z témat odborných předmětů Stroje a zařízení a Stavba a
provoz strojů.
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Dále uvedené klíčové i odborné kompetence jsou rozpracovány detailněji v jednotlivých předmětech
a ročnících, z důvodů přehlednosti jsou obvykle uvedeny jen na jednom místě, ale získávání a
upevňování je kontinuální proces přítomný ve větší či menší míře v každé hodině.
Klíčové kompetence
•

Kompetence k učení
o
o
o
o
o
o
o

•

Kompetence k řešení problémů
o

o
o

o

•

využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i
jiných lidí
zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; je čtenářsky gramotný
ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizuje si poznámky
má pozitivní vztah k učení a vzdělávání
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
spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
volí prostředky a způsoby /pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky/
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace

Komunikativní kompetence
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je
motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
seznámí se s pravidly efektivní telefonní komunikace
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)
dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
vyjadřuje se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běžná i odborná témata
účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje
formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentuje
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•

o
o
o
o
o
o
o

o
o

reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze
strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku
stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a
pracovní orientace a životních podmínek
posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvažuje návrhy druhých
přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly
pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností
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
má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj,
je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných
lidí

Občanské kompetence a kulturní povědomí
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
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Personální a sociální kompetence
o

•
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jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
uznává tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu
uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
chápe význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného
rozvoje
zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
dodržuje zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
o

o

o
o

o

umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak
z oblasti světa práce, tak vzdělávání
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
má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
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
rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
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soukromého podnikání; dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi
zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle

Matematické kompetence
o
o
o
o
o
o
o

•
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efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
v běžných situacích
aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze
v rovině i prostoru
čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je
vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
používá pojmy kvantifikujícího charakteru
správně používá a převádí běžné jednotky

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
o
o
o
o

o
o
o

pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupuje k získaným informacím, být mediálně gramotní
pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové
sítě Internet
komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline
komunikace
učí se používat nové aplikace

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
o
o

o
o
o

zpracovávat k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční
dokumentaci
číst a vytvářet výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty
grafické technické komunikace používané ve strojírenství; orientovat se
v jednoduchých stavebních výkresech a jednoduchých elektrotechnických
schématech
uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení
technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje informací
dimenzovat strojní součásti a konstrukce, kontrolovat jejich namáhání a
deformace
zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze
standardních prvků
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o

o

o
o
o

•

o
o
o
o
o
o
o
o

navrhovat základní druhy spojů a volit spojovací součásti, navrhovat a
dimenzovat strojní součásti k přenosu pohybu, potrubí a armatury aj.
konstrukční prvky strojů a zařízení
volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, druhy
a rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisovat jejich tepelné
zpracování, povrchovou úpravu apod.
konstruovat jednoduché řezné nástroje, nástroje ke tváření, jednoduché
přípravky, měřidla aj. výrobní pomůcky
uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení
technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje informací
zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze
standardních prvků

určovat pomocné a provozní materiály a hmoty, potřebné k uskutečnění
předepsaných technologických operací
určovat pomocné a provozní materiály a hmoty, potřebné k uskutečnění
předepsaných technologických operací
stanovovat technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného
zpracování apod.
navrhovat způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků
vytvářet programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na
číslicově řízených strojích
vytvářet popisy jednotlivých technologických operací pro výrobu nesložitých
součástí
navrhovat technologické postupy hotovení jednodušších součástí a postupy
montáže jednodušších podskupin či výrobků
navrhovat základní koncepci jednoduchých operačních nástrojů, nářadí,
měřidel a dalších výrobních pomůcek
určovat stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní
pomůcky pro uskutečnění jednotlivých technologických operací

Navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich
technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
o

•
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Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a
technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na
strojírenské výrobky
o

•
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zpracovávat v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení
plány jejich ošetřování a údržby

Měřit základní technické veličiny
o
o

o
o

vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření a zpracovávat o nich záznamy a
protokoly
provádět zkoušky mechanických vlastností technických materiálů, jednoduché
zkoušky jejich technologických vlastností, zkoušky vlastností provozních hmot
a materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů a podílet se dílčími měřeními
na komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení
měřit délkové rozměry, úhly, tvary, vzájemnou polohu ploch a prvků součástí a
jakost jejich povrchu
používat měřidla a měřicí přístroje, vhodně aplikovat běžné způsoby kontroly a
měření základních technických veličin
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•

o

o
o

o

o

být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázat první pomoc sami poskytnout
znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence
chápat 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
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení
zdraví a být schopni zajistit odstranění závad a možných rizik

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
o
o
o

•

využívat aplikační programy pro podporu technologické přípravy výroby
využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy
výroby
prezentovat myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
o

•
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Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu
efektivní práce
o
o

•
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chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo
služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana)
dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem
řízení jakosti zavedeným na pracovišti

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
o

o
o
o

zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i
v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
sociální dopady
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.
společenské ohodnocení
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a
s ohledem na životní prostředí
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky

2.2. 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
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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.

2.3. Charakteristika ŠVP
Celkové pojetí 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 STROJÍRENSTVÍ - OBSLUHA CNC STROJŮ vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro obor 23-41-M/01 Strojírenství. Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem oboru.
Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné učivo. 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 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).
Mapa pokrytí průřezových témat je v kapitole 2.5., konkrétní popisy jsou uvedeny u jednotlivých
učebních celků.
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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
žáků a směřují k výrazné profilaci vzdělávacího zařízení. V charakteristice ŠVP jsou vymezovány
(obdobně jako v RVP) na úrovni školy – tzn., že jsou zakomponovány do výuky, ale i mimoškolních
aktivit, jsou uplatňovány nenásilně, avšak cíleně, všemi pedagogickými pracovníky v rámci celého
vzdělávacího procesu. Jde o společný postup žáků i učitelů směřující ke společnému cíli, tj. k utváření
stanovených kompetencí uvedených v profilu absolventa.
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.
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.
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. 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.
Výuka je organizovaná denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveným ředitelem školy a
schváleným pedagogickou radou.

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 vyučování.
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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 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 na základě výsledků speciálního pedagogického
vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a je k nim přistupováno s ohledem na doporučení
speciálních pedagogů a psychologů. Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, jehož
hlavním prvkem je školní speciální pedagog, který úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a
samozřejmě učiteli všech předmětů, případně asistenty pedagoga. Detailně jsou důsledky vyplývající
z aplikace Opatření č.j. MSMT-21703/2016-1, kterým se mění RVP, popsány v Směrnici školy č. SE 34.
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 č. 361/2007 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.
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.

SŠŽTS Šumperk
Gen. Krátkého 30
IČ 00851167

ŠVP Strojírenství – obsluha CNC strojů 1.4
dle RVP 23-41-M/01

Stránka 15 z 118
platnost od 1.9.2017
počínaje 1. ročníkem

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v oboru vzdělání zakončeného
maturitní zkouškou stanoví zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška MŠMT č. 352/2016 Sb. Pro uchazeče
s PU se aplikují podpůrná opatření vycházející z vyhlášky č. 27/2016 (informace MŠMT č.j. 27
388/2016-3). 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 upřesní kritéria přijímacího řízení.
Zájemci o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor vzdělávání.
Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje lékař. Případné zdravotní omezení závisí na
specifických požadavcích zvoleného oboru vzdělání nebo předpokládaného uplatnění.
2.4. Podmínky realizace

Materiální zabezpečení výuky
Výuka teoretických předmětů probíhá v kmenových učebnách. Všechny slouží jako multimediální s
připojením na internet. Pro zobrazování dataprojektorem se využívají bílé tabule nebo plátno.
K výuce odborných předmětů slouží učebny vybavené názornými pomůckami.
Výuka informatiky, rozpočtování a projektování na PC v grafických programech probíhá ve dvou plně
vybavených počítačových učebnách s 20 stanicemi v každé z nich. Obě jsou připojeny ke školní síti a
internetu. Učebny lze využívat i v ostatních předmětech. V hodinách tělesné výchovy a při dalších
sportovních aktivitách využívají žáci školní tělocvičnu a dvě dobře vybavené posilovny. Podle potřeb a
možností navštěvují žáci sportovní areál Tyršova stadionu s travnatým fotbalovým hřištěm, atletickou
šesti-dráhou, třemi tenisovými kurty a házenkářským hřištěm s asfaltovým povrchem.
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.
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání
S podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární prevence, včetně
povinností používání ochranných pracovních pomůcek jsou žáci pravidelně seznámeni.
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2.5. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti

Český jazyk a literatura

1. ročník

Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura

3. ročník

Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura

4. ročník

Komunikační a slohová výchova

Anglický jazyk

1. ročník

Tematické celky – první část

Anglický jazyk

3. ročník

Tematické celky – třetí část

Dějepis

2. ročník

Úvod do předmětu

Občanská nauka

1. ročník

Člověk v lidské společnosti

Občanská nauka

1. ročník

Člověk jako občan

Občanská nauka

3. ročník

Člověk jako občan

Občanská nauka

3. ročník

Člověk a právo

Tělesná výchova

1. ročník

Kolektivní aktivity

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Programové vybavení počítačů

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Prezentace

Ekonomika

4. ročník

Daňová soustava a finanční trh

Anglický jazyk

2. ročník

Tematické celky – druhá část

Anglický jazyk

3. ročník

Tematické celky – třetí část

Anglický jazyk

4. ročník

Tematické celky – čtvrtá část

Občanská nauka

1. ročník

Člověk v lidské společnosti

Fyzika

1. ročník

Molekulová fyzika a termika

Fyzika

2. ročník

Elektřina a magnetismus

Fyzika

2. ročník

Atomová fyzika

Člověk a životní prostředí
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Biologicko-chemický základ

1. ročník

Biochemie

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Ekologie

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Životní prostředí

Matematika

2. ročník

Stereometrie

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Technické vybavení počítačů

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Internet a lokální síť; služby internetu

Ekonomika

3. ročník

Podstata fungování tržní ekonomiky

Mechanika

2. ročník

Pružnost a pevnost

Český jazyk a literatura

1. ročník

Práce s textem a získávání informací

Český jazyk a literatura

2. ročník

Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura

4. ročník

Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura

4. ročník

Literatura a ostatní druhy umění

Anglický jazyk

2. ročník

Tematické celky – druhá část

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Životní prostředí

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Textový editor Word

Informační a komunik. technol.

1. ročník

Prezentace

Ekonomika

3. ročník

Mzdy, zákonné odvody

Ekonomika

4. ročník

Národní hospodářství a EU

Člověk a svět práce
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Informační a komunikační technologie

Český jazyk a literatura

1. ročník

Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností

Český jazyk a literatura

1. ročník

Literatura a ostatní druhy umění

Český jazyk a literatura

2. ročník

Práce s textem a získávání informací

Český jazyk a literatura

2. ročník

Literatura a ostatní druhy umění

Český jazyk a literatura

2. ročník

Práce s literárním textem

Český jazyk a literatura

4. ročník

Práce s textem a získávání informací

Anglický jazyk

1. ročník

Tematické celky – první část

Anglický jazyk

2. ročník

Tematické celky – druhá část

Anglický jazyk

3. ročník

Tematické celky – třetí část

Anglický jazyk

4. ročník

Tematické celky – čtvrtá část

Občanská nauka

4. ročník

Soudobý svět

Občanská nauka

4. ročník

Člověk a svět (praktická filozofie)

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Obecná chemie

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Anorganická chemie

Biologicko-chemický základ

1. ročník

Biochemie

Tělesná výchova

1. ročník

Individuální aktivity

Technická dokumentace

2. ročník

Speciální výkresy, servisní a technologická
dokumentace

Strojírenská technologie

1. ročník

Rozdělení materiálů, označování, vlastnosti a
použití

Mechanika

2. ročník

Statika a kinematika
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3. Učební plán a rozpracování RVP
3.1. Učební plán ročníkový

Povinné předměty

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

Český jazyk a literatura

2+1

3

3

2+2

13

Anglický jazyk

2+1

2+1

3

3

12

Dějepis

-

2

-

-

2

Občanská nauka

1

-

1

1

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Biologicko-chemický základ

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační tech.

3

-

-

-

3

Ekonomika

-

-

2

1

3

Technická dokumentace

3

3

-

-

6

CAD systémy

-

-

2

2

4

Stroje a zařízení

1+2

2+2

-

-

7

Technologie

1+2

1 +3

1+3

1+3

15

Strojírenská technologie

2+1

2

2

-

7

Mechanika

-

2

2

-

4

Elektrotechnika a řízení

-

-

1+1

1+1

4

CNC programování

-

-

2

-

2

Stavba a provoz strojů

-

-

2

3

5

Praxe

3+1

3+1

4

4

16

Cvičení z cizího jazyka

-

-

-

0+1

1

Cvičení z matematiky

-

-

-

0+1

1

Volitelné předměty

Celkem v ročníku

35

34

34

31

134
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Přehled využití týdnů

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Výuka dle rozpisu učiva

33

33

33

30

Odborná praxe

-

-2

2

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Časová rezerva

7

5

5

5

40

40

40

37

3.2. Přehled rozpracování obsahu RVP do ŠVP
Jazykové vzdělávání a komunikace

RVP

ŠVP

15 480

20 642

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

5

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

10 320 Anglický jazyk

12 387

5

5

162

Dějepis

2

66

Občanská nauka

3

96

6

198

Fyzika

4

132

Biologicko-chemický
základ

2

66

Matematika

12 387

*Literatura

5

162

Tělesná výchova

8

258

6

195

Inf. a kom. technologie

3

99

CAD systémy

2

63

CNC programování

1

33

Ekonomika

3

96

Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích

Ekonomické vzdělávání

6

160 Český jazyk a literatura* 8
160

192

255

12 384
5
8

6

3

160
256

192

96
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Odborné vzdělávání
Projektování a konstruování

Strojírenská technologie

Stavba a provoz strojů
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40 1280

70 2205

18 576

18 591
Technická dokumentace

6

198

CAD systémy

2

63

Mechanika

4

132

CNC programování

1

33

Praxe

5

165

10 320

29 945
Technologie

15 483

Strojírenská technologie

7

231

Praxe

7

231

12 384

Celkem disponibilní dotace

28 896

Celkem základní dotace

100 3200

Celkem
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128 4096

20 633
Stroje a zařízení

7

231

Elektrotechnika a řízení

4

126

Stavba a provoz strojů

5

156

Praxe

4

120

Cvičení z ANJ

1

30

Cvičení z matematiky

1

30

134 4269

Hodiny nad rámec základní dotace (6) jsou důsledkem organizace práce v předmětu Praxe
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4. Učební osnovy
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
4.1.1. Český jazyk a literatura
Předmět Český jazyk a literatura je součástí všeobecného vzdělávání a tvoří základ pro rozvoj
klíčových kompetencí, které žák využije pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Cílem
předmětu je vychovávat žáky ke kultivovanému a sdělnému jazykovému projevu, naučit je v souladu
s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,
vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory a postoje, vyhledávat informace důležité pro osobní i
profesní rozvoj, používat je a předávat.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
• chápali funkci mateřského jazyka, poznali základní jazykové normy a kategorie (s ohledem na
výuku cizích jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním, dokázali rozeznat,
kdy je vhodné či nevhodné použít určitého tvaru z obou oblastí
• rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti
• uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
• chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních památek a vážili si jich
• uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu porozumění uměleckým textům a dovedli
vyjádřit vlastní zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní k názoru druhých
• porozuměli odbornému, uměleckému i publicistickému textu a interpretovali jej
• orientovali se v současném světě médií, získávali potřebné informace z různých zdrojů a kriticky je
hodnotili
• orientovali se v různých etapách kulturního a společenského vývoje
• chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
Charakteristika učiva
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a
Estetické vzdělávání, jehož třetí část (Kultura) je zahrnuta ve ŠVP pro předmět Občanská nauka. Učivo
je rozvrženo do tří oblastí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Vyučovací hodiny jsou rovnoměrně
rozděleny na jazykové vzdělávání, komunikační a slohovou výchovu a literaturu. Jednotlivé složky se
však navzájem propojují a využívají, při nácviku komunikačních dovedností lze využívat vědomosti a
dovednosti získané při rozboru literárních textů a naopak při analýze literárních textů lze prezentovat
a procvičovat nejen jazykové, stylistické, literárněteoretické a literárněhistorické poznatky, ale i
komunikační dovednosti a nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích.
Oblast jazykového vzdělávání navazuje na znalosti ze základní školy v oblasti pravopisu, tvarosloví a
syntaxe a prohlubuje je. Rozvíjí slovní zásobu a kultivované ústní i písemné vyjadřování. Vede žáky ke
správnému užívání mateřského jazyka. Žáci využívají jazykové vědomosti a dovednosti v praktickém
životě, využívají jazykové příručky, chápou jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa.
Oblast komunikační a slohová výchova vede žáky k tomu, aby se vyjadřovali srozumitelně a souvisle,
formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a
pracovní uplatnění. Žáci jsou schopni vytvořit slohové útvary z různých slohových stylů.
Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních druhů a žánrů na základě četby
ukázek, žáci si prohlubují a získávají nové znalosti z literární historie české i světové, jsou schopni
získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů. Chápou význam umění pro člověka, získávají
přehled o kulturním dění, chápou umění jako specifickou výpověď o společnosti, vytváří si vlastní
názor na umění i svět, který zobrazuje.
Učivo je zařazeno do všech čtyř ročníků, v každém ročníku s touto obsahovou náplní:
• zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• komunikační a slohová výchova
• práce s textem a získávání informaci
• literatura a ostatní druhy umění
• práce s literárním textem

SŠŽTS Šumperk
Gen. Krátkého 30
IČ 00851167

ŠVP Strojírenství – obsluha CNC strojů 1.4
dle RVP 23-41-M/01

Stránka 23 z 118
platnost od 1.9.2017
počínaje 1. ročníkem

V rámci hodin literatury bude kladen důraz na rozbor literárních děl uvedených ve Školním seznamu
literárních děl k maturitní zkoušce. Žákům bude již od 1. ročníku doporučena četba ze školního
seznamu tak, aby jejich závěrečný seznam byl v souladu s požadovanými kritérii Cermatu.
Upřednostňovány budou literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny požadované Cermatem k
maturitní zkoušce. Za jednotlivé ročníky žák odevzdá čtenářský deník s požadovaným počtem
přečtených děl.
Mezipředmětové vztahy
Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se doplňuje s
občanskou naukou, cizím jazykem, dějepisem a výpočetní technikou.
Metody a formy výuky
V předmětu Český jazyk a literatura lze využít klasických i netradičních vyučovacích metod: dialog,
vyprávění, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná a skupinová práce, doplňování,
testy, frontální opakování, motivace, soutěže, projekty, četba a interpretace konkrétních ukázek z
literárních děl, referáty o přečtených knihách či zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení),
návštěva knihovny a muzea, filmových a divadelních představení, prohlubování čtenářských
dovedností. Při výuce jsou vhodné využívány i moderní pomůcky, jako jsou audio a video ukázky. Žáci
pracují nejen s učebnicemi, ale informace mohou vyhledávat v odborné literatuře i pomocí internetu.
K dispozici je knihovna.
Hodnocení výsledků žáků
Ověřování získaných znalostí se prověřuje formou ústní i písemnou, zejména těmito způsoby: slohové
práce (v každém ročníku dvě slohové práce za rok, buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí),
diktáty, doplňovací cvičení, domácí úkoly, didaktické testy, referáty, individuální ústní zkoušení,
mluvní cvičení. Při celkové klasifikaci vychází učitel z hodnocení souboru výsledků práce a motivace k
osvojování si dovedností a znalostí českého jazyka a literatury. Hodnocení probíhá v souladu s
platným klasifikačním řádem. V hodnocení se zohlední žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
1. ročník

2+1 týdně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•
•
•
•

v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
orientuje se ve výstavbě textu
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
řídí se zásadami správné výslovnosti
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
orientuje se v soustavě jazyků

Opakování a upevňování vědomostí ze ZŠ
Obecné poučení o jazyce, spisovný jazyk,
hovorová čeština, obecná čeština, nespisovné
útvary
Jazykověda a její disciplíny
Norma a kodifikace spisovného jazyka
Zvuková stránka jazyka
Pravopis velkých písmen
Slovní zásoba
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Obohacování slovní zásoby
Tvoření slov v češtině
Původ češtiny a její postavení mezi ostatními
světovými jazyky
Jazykové příručky a slovníky, zásady práce s nimi

Komentář
v písemném projevu si ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole v oblasti znalosti
českého pravopisu; orientuje se ve výstavbě textu a rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti;
chápe rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným; ve svém vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci; pěstuje přesnost a kulturu jazyka; zdokonaluje své vyjadřovací
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schopnosti; pracuje a rozvíjí praktické dovednosti v práci s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka

Průřezová témata
IKT: webové stránky s pravidly českého pravopisu
Komunikační a slohová výchova

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)

Obecné poučení o slohu
Slohotvorní činitelé
Mluvená a psaná forma projevu
Funkční styly a slohové postupy
Prostě sdělovací styl
Vypravování
Grafická a formální úprava písemných projevů
Krátké informační útvary (blahopřání, kondolence,
tel. rozhovor, e-mail, osobní dopis, běžný
společenský styk)

Komentář
vysvětluje funkci slohotvorných činitelů; osvojuje si principy a normy kultivovaného vyjadřování a
vystupování; vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu; vhodně používá postupy prostě
sdělovacího stylu a sestaví jeho základní útvary

Průřezová témata
ODS: úspěšné jednání vyžaduje odpovídající vyjadřování
Práce s textem a získávání informací

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•

•
•
•

zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
rozumí obsahu textu i jeho částí
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
má přehled o knihovnách a jejich službách
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
vypracuje anotaci

Racionální studium textu
Výpisek, konspekt
Osnova, anotace
Orientace v textu
Techniky a druhy čtení
Knihovny a jejich služby, noviny, časopisy
Práce se slovníky a internetem

Komentář
sleduje tisky své zájmové oblasti
Průřezová témata
ČSP: orientace v inzerátech s nabídkou práce
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Literatura a ostatní druhy umění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

•
•

Učivo

Úvod do studia literatury, podstata literatury, její
funkce a vnitřní členění
zařadí typická díla do jednotlivých
Literární věda a její disciplíny
uměleckých směrů a příslušných
Literární druhy a žánry
historických období
Začátky slovesného umění (lidová slovesnost a její
uvede příklady kulturního přínosu
význam)
Starověká mimoevropská literatura (nejstarší
starověkých civilizací, judaismu a
písemnictví, orientální literatura – Bible)
křesťanství
Základy evropské vzdělanosti (antika)
zhodnotí význam daného autora i díla pro
Středověká literatura
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký Počátky písemnictví na našem území
směr i pro další generace
Česká literatura v období husitském
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných Renesance a humanismus v evropských
literaturách (pojem renesance a humanismus,
uměleckých děl
nejvýznamnější představitelé evropských literatur)
konkrétní literární díla klasifikuje podle
Renesance a humanismus v české literatuře
základních druhů a žánrů
Baroko v české literatuře (J. A. Komenský,
domácí literatura)
Klasicismus, osvícenectví a preromantismus v
evropské literatuře
České národní obrození (dělení, nejvýznamnější
představitelé a jeho odraz v literatuře)

Komentář
objasňuje význam ústní lidové slovesnosti; seznamuje se s díly a autory jednotlivých uměleckých
směrů příslušných historických období a jejich významem; vysvětluje vznik písemnictví u nás a
zařazuje vývoj naší kultury do kontextu kultury evropské včetně významu osobnosti J. Husa; popisuje
přínos humanismu a vzdělanosti; charakterizuje problematiku období pobělohorského;
vysvětluje aktuálnost pedagogických názorů J. A. Komenského; rozumí společenské funkci divadla

Průřezová témata
IKT: možnost prohlížení starověkých písemných památek na internetu
Práce s literárním textem

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•

Učivo

Základy literární vědy
rozezná umělecký text od neuměleckého Literární druhy a žánry
Struktura literárního díla
konkrétní literární díla klasifikuje podle
Četba a interpretace literárního textu
základních druhů a žánrů
Metody interpretace textu
text interpretuje a debatuje o něm
Využití poznatků z literární teorie při analýze
textu
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
Zpracování informací z různých druhů médií
literární teorie
Tvořivé činnosti

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•

uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
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Komunikativní kompetence
•
•
•
•

vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

Personální a sociální kompetence
•
•
•

reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
•
•

získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
2. ročník

3 týdně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•
•
•
•

v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně

Učivo
Upevňování pravopisných a syntaktických znalostí
a dovedností
Opakování slovních druhů, tvaroslovný rozbor
Tvoření slov v češtině
Slovo a jeho významy
Vývoj spisovné češtiny
Jazyková kultura
Věta a výpověď
Stavba věty jednoduché, větné vztahy
Syntaktický rozbor
Druhy slovníků a práce s nimi

Komunikační a slohová výchova

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
sestaví základní projevy administrativního
stylu

Učivo
Popis prostý a odborný, líčení
Charakteristika
Administrativní styl – úřední dopis, žádost, plná
moc, strukturovaný životopis, inzerát
Neverbální komunikace
Referát
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posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
orientuje se ve výstavbě textu

Komentář
prokazuje znalost základních administrativních projevů a schopnost aplikace teoretických
vědomostí v praxi
Průřezová témata
ČSP: přihlášky do konkursu, životopis, motivační dopisy
Práce s textem a získávání informací

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•

zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
vypracuje anotaci

Získávání a zpracování informací z textu
Anotace
Rešerše
Konspekt
Resumé

Komentář
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky;
samostatně zpracovává informace; rozumí obsahu textů i jeho částí; vypracuje anotaci

Průřezová témata
IKT: efektivní vyhledání relevantních zdrojů a výběr podstatného
Literatura a ostatní druhy umění

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•
•

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

Romantismus ve světové literatuře
Český romantismus (K. H. Mácha, K. J. Erben)
Realismus ve světové literatuře
Počátky realismu v české literatuře (K. H.
Borovský, B. Němcová)
Česká literatura 60. let 19. století – májovci
Česká literatura 70. a 80. let 19. století – ruchovci,
lumírovci
Realismus v české literatuře 80. – 90. let
Realismus v historické a venkovské próze
Naturalismus

Komentář
seznamuje se s díly a autory jednotlivých uměleckých směrů příslušných historických období a jejich
významem

Průřezová témata
IKT: využívá informace z literární oblasti
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Práce s literárním textem

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
rozezná umělecký text od neuměleckého
text interpretuje a debatuje o něm

Četba a interpretace literárních textů
Využití poznatků z literární teorie při analýze
textu
Zpracování informací z různých druhů médií

Průřezová témata
IKT: blogy literárních kritiků
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•

uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky

Komunikativní kompetence
•
•

zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah
3. ročník

3 týdně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•
•

Učivo

Procvičování pravopisných a tvaroslovných
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, znalostí
Psaní slov přejatých
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
Řeč přímá a nepřímá
vlastním projevu volí prostředky
Vývojové tendence současné češtiny
adekvátní komunikační situaci
Základní způsoby tvoření slov
v písemném i mluveném projevu využívá Tvaroslovné kategorie sloves
Neohebné druhy slov
poznatků z tvarosloví
Opakování větných členů a věty jednoduché
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém Druhy vět podle postoje mluvčího
vyjadřování
Druhy vedlejších vět
Souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi větami
hlavními
Všestranné jazykové rozbory
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Komunikační a slohová výchova

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•

•

•

•

využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka…)
odborně se vyjadřuje o jevech svého
oboru v základních útvarech odborného
stylu, především popisného a
výkladového
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů

Charakteristika dialogu, diskuse, polemiky
Odborný styl
Výklad
Kritika, recenze, úvaha, esej
Publicistický styl a jeho útvary (zpravodajství,
úvodník, komentář, reportáž, fejeton, interview)

Průřezová témata
ODS: kritika bez následné diskuse a dialogu nemá přínos pro nikoho
Práce s textem a získávání informací

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•

pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
rozumí obsahu textu i jeho částí
zaznamenává bibliografické údaje

Získávání a zpracování odborného textu
Publicistické druhy a žánry textu

Literatura a ostatní druhy umění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Učivo
Moderní směry ve světové kultuře a literatuře na
přelomu 19. a 20. století (impresionismus,
symbolismus, dekadence)
Prokletí básníci
Česká moderna
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století generace buřičů
Významní představitelé světové prózy 1. pol. 20.
století
Pražská německá literatura - F. Kafka
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zhodnotí význam daného autora i díla pro Česká próza 1. pol. 20. století (její rozdělení a
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký představitelé)
Vývoj světové poezie 1. pol. 20 století a její
směr i pro další generace
nejvýznamnější představitelé (kubismus,
futurismus, dadaismus, surrealismus,
expresionismus)
Světová literatura 1. pol. 20. stol. – próza, drama
Česká poezie 1. pol. 20. století (Devětsil,
proletářská poezie, poetismus, surrealismus) a její
nejvýznamnější představitelé
České drama 20. století
Avantgardní divadlo (Osvobozené divadlo, D 34 –
D 39)
Literatura za okupace (významné osobnosti,
Skupina 42)

Komentář
uvědomuje si propojení slovesné kultury a ostatních druhů umění; popisuje odkaz evropských
myšlenkových směrů pro moderního člověka; vysvětluje hlavní literární směry; hovoří o
nejvýznamnějších autorech a jejich dílech; aktivně poznává divadlo současné i minulé
Práce s literárním textem

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

vystihne charakteristické znaky různých
Práce s knihou
druhů textu a rozdíly mezi nimi
Výměna literárních zkušeností
rozezná umělecký text od neuměleckého Zpracování informací z různých druhů médií
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie

Komentář
reprodukuje úryvky z literárních děl; v textu ukazuje různé přístupy autora k zobrazované skutečnosti
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•

uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí

Komunikativní kompetence
•
•

vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)

Personální a sociální kompetence
•
•

přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
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2 + 2 týdně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
a chyby
orientuje se ve výstavbě textu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
řídí se zásadami správné výslovnosti
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

Upevňování a prohlubování znalosti pravopisu a
tvarosloví
Vývoj českého pravopisu
Výstavba textu, skladebný rozbor

Komunikační a slohová výchova

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

•
•

•

posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
přednese krátký projev
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar

Odborný styl a jeho útvary
Umělecký styl a jeho útvary
Projev, proslov
Systematizace všech slohových útvarů

Průřezová témata
ODS: vystoupení před veřejností (třídou)
ČSP: sebeprezentace
Práce s textem a získávání informací

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

rozumí obsahu textu i jeho částí
zaznamenává bibliografické údaje
samostatně zpracovává informace

Rozbor uměleckých textů v návaznosti na
probírané literární učivo
Zpětná reprodukce textu a jeho transformace do
jiné podoby
Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost

Průřezová témata
IKT: citace z internetových zdrojů
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Literatura a ostatní druhy umění

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•

•
•

zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
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
orientuje se v nabídce kulturních institucí

Umělecké proudy ve světové literatuře 2. pol. 20.
století
Nejvýznamnější představitelé světové poezie,
prózy a dramatu 2. pol. 20. století
Česká literatura a její nejvýznamnější představitelé
v období 2. pol. 50. let a 60. let
Česká literatura 70. a 80. let (oficiální literatura,
samizdatová a exilová literatura)
Vývoj české dramatické tvorby ve 2. pol. 20.
století
Současná česká literatura

Komentář
rozpoznává etické a umělecké hodnoty literárního díla

Průřezová témata
ČŽP: literatura formuje vnímání estetiky prostředí
Práce s literárním textem

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie

Metody interpretace textu
Korekce jazykových a stylistických chyb
Využití literárních poznatků při analýze textů

Komentář
popisuje charakteristické znaky různých literárních textů, rozdíly mezi nimi, reprodukuje text
i jeho části
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•

ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence
•
•

vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

Personální a sociální kompetence
•

přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
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Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

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

4.1.2. Anglický jazyk
Předmět Anglický jazyk doplňuje a prohlubuje systém jazykového vzdělání žáků a navazuje na učivo
základní školy. Směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností,
odpovídajících stupnici B1 Společného evropského referenčního rámce.
Výuka navazuje na znalosti z dalších vyučovacích předmětů – českého jazyka, dějepisu, občanské
nauky, informační a komunikační technologie.
Charakteristika učiva
Procvičují se řečové dovednosti (produktivní, receptivní, interaktivní ústní i písemné), rozvíjí se
jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, mluvnice, pravopis), obojí s využitím tematického
zaměření obsahu (základní tematické okruhy, komunikační situace, komunikace v profesní oblasti).
Pořadí témat je orientační, může být pozměněno podle učebnice, která bude pro daný ročník
používána; taková změna však nemá zásadní vliv na celkovou slovní zásobu ani na úroveň znalostí
gramatiky, které jsou nezbytné pro zvládnutí maturitní zkoušky. Na předmět navazují Cvičení z ANJ.
Metody a formy výuky
V procesu osvojování si cizího jazyka vyučující motivuje žáky a podporuje jejich vůli a zájem učit se
jazyky. V hodinách vytváří učitel přátelskou, pracovní a tvůrčí atmosféru, rozvíjí a podporuje zájem
žáků o studium anglického jazyka. Učitel vychází z kontextu přiměřeného znalostem, dovednostem,
věku a potřebám žáků.
Při upevňování jazykových prostředků žáků se učitel opírá o jejich znalost struktury mateřského
jazyka nebo jiného cizího jazyka, upozorňuje na odlišnosti jazykových prostředků angličtiny,
zobecňuje, systematizuje a porovnává jazykové jevy.
K rozvoji řečových dovedností jsou používány aktivizující metody a formy výuky: metoda dialogu,
simulační a inscenační metody, diskuse, beseda, práce ve skupinách, samostatné vystoupení žáka,
poslech s porozuměním, čtení, didaktické hry, práce s textem, překlad, řešení problémů.
Jako učební pomůcky se používá odborná literatura – učebnice, slovníky, adaptované texty,
geografické příručky, cizojazyčné časopisy (Bridge), noviny, mapy, audio/video nahrávky,
multimediální studijní a výukové programy, internet.
K hodnocení výsledků žáků se používají: didaktické testy, písemné kontrolní práce, frontální
opakování a zkoušení, individuální ústní zkoušení.
Naplňování kompetencí uvedených u jednotlivých ročníků a pokrytí průřezových témat je vždy
myšleno především v souvislosti s užíváním anglického jazyka.
1. ročník

2 + 1 týdně, P

Tematické celky - první část

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení

Charakteristika osoby
Můj nejlepší přítel
Oblečení, móda
Schopnosti
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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
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
uplatňuje různé techniky čtení textu
ověří si i sdělí získané informace písemně
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
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
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Rodinný život
Moje rodina
Denní program
Koníčky, aktivity volného času
Bydlení, nábytek, domácí práce
Popis místa
Škola a systém vzdělávání v ČR, UK, USA
Orientace ve městě
Moje město
Život ve městě a na venkově
Česká republika a hlavní město Praha
Gramatika:
Slovosled
Rozkazovací způsob
Přivlastňovací pád
Přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový
Podmětné a předmětné tázací věty
There is/there are
Předložky času a místa
Minulý čas prostý
Minulýčas průběhový
Vyjádření schopnosti v přítomnosti a minulosti
(can, could, be able to, manage to)
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Členy, absence členu
Poslech a čtení s porozuměním
Psaní
Projev, popis, rozhovor, diskuze

Komentář
uvádí charakterové vlastnosti osobnosti; popíše vzhled osobnosti (oblečení, rysy, části těla); sdělí, jak
si představuje svého nejlepšího kamaráda, jaké by měl mít vlastnosti, co by měl umět, co by měl mít
společného; sdělí jméno, věk, vlastnosti, koníčky, povolání, bydliště a telefonní číslo svého přítele;
vyjádří mínění o ostatních lidech; zná materiály, které se používají k výrobě oděvů; bez problémů
rozlišuje barvy a vzory; popíše oblečení své i jiné osoby; zná druhy obuvi a umí rozlišit, při jakých
příležitostech se které nosí; popíše pracovní a sportovní oděv; ví, které oblečení si oblékne do divadla,
na ples, na svatbu; umí si koupit svou velikost; umí nabídnout zákazníkovi oblečení dle jeho přání,
vybere správnou velikost; vyjmenuje a popíše členy své rodiny; představí sebe a svou rodinu;
vyjmenuje členy své širší rodiny a chápe příbuzenské vztahy; popíše povahové rysy členů své rodiny;
popíše průběh vlastní rodinné oslavy; pozve přátele na oslavu, a to jak telefonicky, tak písemně;
vysvětlí, co obnáší denní režim; popíše svůj typický všední den; vyjmenuje obecné denní povinnosti;
popíše, jak tráví víkendy a prázdniny; vymezí svůj volný čas; naplánuje si libovolné činnosti ve svém
volném čase; vyjmenuje aktivity, kterým je možné se ve volném čase věnovat a popíše ty, kterým se
věnuje sám; řekne, které aktivity ho baví a které ne; zeptá se, jak tráví volný čas druhá osoba, předá
tuto informaci třetí osobě; vysvětlí rozdíl mezi aktivní a pasivní relaxací a uvede příklady; vyplní
přihlášku do kurzu; vysvětlí, kde bydlí; popíše svůj dům, byt; vyjmenuje části domu nebo bytu, název,
účel a vybavení jednotlivých pokojů; pozná a vyjmenuje jednotlivé druhy obydlí (byt, rodinný dům,
řadový dům, vila, …); pojmenuje kusy nábytku v jednotlivých pokojích; sdělí, jaké vykonává domácí
práce a jaké používá domácí spotřebiče podle druhu místnosti; porovná bydlení ve městě a na vesnici;
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odpoví na inzerát ohledně prodeje/koupě domu/bytu v novinách; připraví si sám inzerát na prodej nebo
koupi domu/bytu; popíše britský systém vzdělávání; sdělí, kdy začínají Britové s povinnou školní
docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Britové na střední školu; vyjmenuje
druhy britských středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné studovat na univerzitě;
vyjmenuje neznámější univerzity v Británii; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a soukromým školstvím v
Británii; popíše americký vzdělávací systém; sdělí, v kolika letech začínají Američané s povinnou
školní docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Američané na střední školu;
vyjmenují druhy amerických středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné studovat na
univerzitě; vyjmenuje nejznámější univerzity v Americe; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a soukromým
školstvím v Americe; popíše český vzdělávací systém; sdělí, v kolika letech začínají Češi s povinnou
školní docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Češi na střední školu; vyjmenuje
druhy českých středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné v Česku studovat na
univerzitě; vyjmenuje nejznámější univerzity v České republice; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a
soukromým školstvím; popíše budovu školy a její místnosti; orientuje se ve školním rozvrhu a
vyjmenuje oblíbené předměty; popíše průběh výuky a přestávek; udá polohu svého rodného města;
vyjmenuje symboly rodného města; vypráví o založení rodného města a jeho historii; vyjmenuje a
popíše významné pamětihodnosti a turistické atrakce nacházející se v rodném městě; popíše okolí a
vyjmenuje jeho atraktivity; popíše stav a vývoj městské infrastruktury, služeb, průmyslu; souvisle
popisuje geografické charakteristiky ČR (poloha, rozloha, počet obyvatel, hlavní město, hory, řeky,
územní členění); vyjmenuje symboly českého státu; orientuje se v české historii; vyjmenuje významné
panovníky a prezidenty; popíše politický systém ČR; vyjmenuje významné členy vlády a popíše
současnou politickou situaci v zemi; vyjmenuje organizace, jichž je ČR členem; vyjmenuje stěžejní
odvětví průmyslu a jejich proměnu v čase; popíše stav českého zemědělství; souvisle vypráví o
hlavním městě, jeho historii, památkách, kulturním vyžití, dopravě,…

Průřezová témata
ODS: téma Rodinný život
IKT: téma E-mail – pozvánka na narozeninovou oslavu
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•

mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky

Komunikativní kompetence
•

chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
•

pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
2. ročník

2+1 týdně, P

Tematické celky - druhá část

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu

Kultura a média
Roční období
Předpověď počasí
Živelné pohromy
Spojené království Velké Británie a Severního
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sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyjádří písemně svůj názor na text
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
zaznamená vzkazy volajících
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
domluví se v běžných situacích; získá i
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
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Irska
Londýn
Schopnosti, znalosti, dovednosti
Mé budoucí plány
Druhy a výběr povolání
Žádost o práci, životopis
Pracovní pohovor
Sport, druhy sportů, sport v mém životě, sport ve
škole, sport v ČR a anglicky mluvících zemích
Gramatika:
Vyjádření množství:
some/any/something/anything/much/many/lots
of/a little/a few…
Modální slovesa: must, needn’t, have to,…
Stupňování přídavných jmen
Srovnávání
Vyjádření jistoty: must/can’t
Vyjádření budoucnosti pomocí be going to, času
přítomného průběhového a prostého, will
Vyjádření nejistoty/jistoty: probably, definitely,…
Modální slovesa: might, may, could
Podmínkové souvětí 1. typu (reálné)
Spojky, výrazy: if, when, as soon as, unless
Poslech a čtení s porozuměním
Psaní
Projev, popis, rozhovor, diskuze

Komentář
vyjmenuje jednotlivé mediální prostředky; vyjmenuje nejznámější britské a americké noviny a
časopisy; sdělí, jakou roli pro něj hraje denní tisk, jak často si jej kupuje; sdělí, co v novinách může
najít; objasní rozdíl mezi seriózními novinami a bulvárem; objasní rozdíl mezi časopisem a novinami;
sdělí, jak kolik hodin denně stráví u televize, jak často poslouchá rádio; sdělí, jaké pořady rád sleduje a
jaké naopak rád nemá; sdělí, co poslouchá v rádiu; vyjmenuje známé světové televizní stanice; sdělí,
co všechno lze najít na internetu a které informace nejčastěji vyhledává; vyjmenuje nejznámější
vyhledávače a popíše proces vyhledávání; sám si připraví referát na vybrané téma na základě
informací z internetu; vyjmenuje druhy umění a sdělí, který se mu líbí; vyjmenuje slavné anglické
malíře; vyjádří svůj postoj k tanci, zda umí tancovat; popíše průběh tanečního kurzu; vyjmenuje
hudební nástroje; vyjmenuje hudební žánry a sdělí, které se mu líbí; vypráví o návštěvě koncertu;
sdělí, jak často chodí do divadla a které hry se mu líbí; vyjmenuje divadelní žánry; sdělí, jak často
chodí do kina a jaké filmy se mu líbí; vyjmenuje slavné mezinárodní festivaly a oblíbené
herce/herečky; sdělí, kolik knih ročně přečte a jaké druhy knih má rád; vyjmenuje známé světové
spisovatele; vyjmenuje roční období a sdělí, která jsou jeho oblíbená a proč; sdělí, kdy začíná jaro,
léto, podzim a zima; sdělí charakteristiky jednotlivých ročních období; vyjmenuje měsíce v roce a
určí, které jsou zimní, jarní, letní a podzimní; popíše vlastnosti deštivého, chladného, horkého počasí;
vyjmenuje přírodní katastrofy a místa jejich nejčastějšího výskytu; orientuje se v předpovědi počasí v
novinách, v televizi, na internetu; sám si připraví předpověď počasí na den dopředu; přečte teplotu ve
stupních Celsia; vyjmenuje britské ostrovy a ukáže je na mapě; vyjmenuje země, které patří do
Spojeného království; zná geografické charakteristiky Velké Británie a dokáže o nich souvisle
vyprávět (poloha, rozloha, počet obyvatel, řeky, jezera a pohoří, podnebí); popíše britský politický
systém; vyjmenuje symboly země; orientuje se v britské historii, vyjmenuje důležité panovníky a
královny; popíše odvětví, kterým se Británie věnuje, důležitá průmyslová města a zemědělské oblasti;
zná britskou měnu, druhy britských bankovek a mincí; umí na internetu vyhledat směnný kurz; ví, kde
se Londýn nachází, jaká je jeho rozloha, na které části se dělí, kolik v něm žije obyvatel; orientuje se v
londýnských institucích (Parlament, Buckinghamský palác, …); vyjmenuje a popíše londýnské
památky a turistické atraktivity; zná proslulé obchodní domy a obchodní řetězce; zná důležité mezníky
londýnské historie; zná specifika dopravy v Londýně; vypráví o svých plánech do budoucna; je
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schopen správně odhadnout své možnosti; vypráví o svých dovednostech, schopnostech a nabytých
znalostech; vysvětlí, čím se liší sezonní práce od klasického zaměstnání; vyjmenuje některé druhy
povolání a popíše náplň jejich činnosti; má představu o svém budoucím povolání, zvažuje kritéria
ovlivňující jeho výběr; odpoví na inzerát v novinách/na internetu; používá frazeologii spojenou s
ukončením pracovního poměru; ví, co dělat, aby si práci udržel; napíše žádost o práci; napíše
strukturovaný životopis; sehraje pracovní pohovor; zná olympijské disciplíny; ví, jak často se OH
konají a kdy a kde se konaly poslední; vyjmenuje ostatní významné sportovní události; rozdělí sporty
na zimní a letní; popíše jednotlivé druhy sportu; vysvětlí rozdíl mezi sportování pro udržení kondice a
profesionálním sportem; vysvětlí, co lidem sport přináší; sdělí původ některých sportů; vypráví o
sportech v anglicky mluvících zemích a srovná je se sporty preferovanými u nás; vyjmenuje sportovní
hry a jejich účel; popíše své hodiny tělocviku

Průřezová témata
ČŽP: téma Počasí a živelné pohromy
ČSP: téma Žádost o práci, životopis
IKT: témata Kultura a média, Reálie anglicky mluvících zemí
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•

uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Kompetence k řešení problémů
•

volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

Komunikativní kompetence
•

chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

Personální a sociální kompetence
•

přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
3. ročník

3 týdně, P

Tematické celky - třetí část

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•
•

•

odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování

Učivo
Tradice a svátky v ČR, UK, USA
Doprava, veřejná doprava
Cestování, prázdniny, dovolená
Na letišti, letecká doprava
Peníze, spoření
V bance, na poště
Nakupování
Byznys a marketing
Reálie anglicky mluvících zemí
USA, Washington D.C., New York)
Gramatika:
Vyjádření budoucnosti a minulosti
Předpřítomný čas prostý
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sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
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
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Kontrast času minulého prostého a
předpřítomného
Předpřítomný čas průběhový
Podmínkové souvětí 2. typu (nereálné)
Předminulý čas
Slovesné vzorce – slovesa následovaná
infinitivem, gerundiem
Definující vztažné věty
Vztažná zájmena who, which, that, whose, where
Nedefinující vztažné věty
Poslech a čtení s porozuměním
Psaní
Projev, popis, rozhovor, diskuze

Komentář
sdělí datum u jednotlivých svátků; popíše průběh jednotlivých svátků; vyjmenuje tradice, které
jednotlivé země dodržují; vyjmenuje britské svátky (Nový rok, Svatý Valentýn, Apríl, Velikonoce, 1.
Máj, Halloween, Noc Guye Fawkese, Vánoce, Boxing day); vyjmenuje americké svátky a významné
dny (Velikonoce, Den nezávislosti, Den díkůvzdání, Den sv. Valentýna, Halloween); vyjmenuje české
svátky a významné dny (Nový rok, Den sv. Valentýna, Velikonoce, Apríl, Svátek práce, Památka
zesnulých, Sv. Mikuláš, advent, Vánoce); umí popsat cestování hromadnou dopravou, autem,
autobusem, vlakem, letadlem, lodí, na kole a motocyklu; porovná cestování jednotlivými dopravními
prostředky z různých hledisek (pohodlí, cenová výhodnost, rychlost…); umí si koupit jízdenku,
letenku, palubní lístek; zarezervuje si pokoj v hotelu telefonicky i písemně; popíše průběh a zážitky z
dovolené; správně vyjádří cíl cesty a zeměpisnou polohu; vyhledá si trasu na internetu; pojmenuje
jednotlivá oddělení v obchodním domě; pojmenuje jednotlivé druhy potravin a správně určí, ve
kterých odděleních je zakoupí; vyjádří množství v kilech, librách, litrech, galonech a pintách; správně
určí a přečte cenu; zeptá se prodavače/prodavačky na základní zboží a jeho cenu; obslouží zákazníka,
pohotově a správně reaguje na jeho přání, dodržuje etiketu; popíše proces nakupování, napíše a přečte
nákupní seznam, vyjmenuje možnosti platby nákupu; vyjmenuje druhy obchodů, které se nacházejí v
jeho rodném městě; popíše úroveň služeb poskytovaných v souvislosti s nakupováním, jako je např.
chování prodávajících, kvalita nabízeného zboží, vybavení obchodů, vysvětlí výhody internetového
prodeje… popíše geografické charakteristiky USA (poloha, rozloha, počet obyvatel); popíše politický
systém USA; zná hlavní mezníky americké historie a významné historické a politické osobnosti;
orientuje se v současném politickém a ekonomickém dění v USA; sdělí počet států v USA a popíše
jejich rozmístění; vysvětlí pojem District of Columbia; popíše město Washington, D. C., kdo zde sídlí,
pamětihodnosti, turistické atraktivity; popíše město New York, jeho pamětihodnosti, turistické
atraktivity

Průřezová témata
ODS: téma Tradice a svátky
ČŽP: témata Doprava
IKT: téma Nakupování – orientace v e-shopech
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•

s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
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Kompetence k řešení problémů
•

volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

Komunikativní kompetence
•
•

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

Personální a sociální kompetence
•

přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
4. ročník

3 týdně, P

Tematické celky - čtvrtá část

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika
sdělí a zdůvodní svůj názor
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
zapojí se do hovoru bez přípravy
přeformuluje a objasní pronesené sdělení
a zprostředkuje informaci dalším lidem
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
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
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

Stravovací návyky
Česká, britská a americká národní kuchyně
Zdraví a péče o tělo
Zdravý životní styl
U lékaře
Komunikace a technologie
Reálie anglicky mluvících zemí
Canada, Australia
Ochrana životního prostředí
Opakování maturitních témat
Gramatika:
Slovesa make, do, get
Slovesa say, speak, talk, tell
Přímá a nepřímá řeč
Trpný rod přítomného a minulého času prostého
Trpný rod času předpřítomného a budoucího
Předložkové vazby
Poslech a čtení s porozuměním
Psaní
Projev, popis, rozhovor, diskuze
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činnosti
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
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
ovládá cizojazyčnou agendu

Komentář
vysvětlí, co si představí pod pojmem zdravý životní styl; vysvětlí rozdíl mezi stravováním doma, ve
školní jídelně, v restauraci; vypráví o tom, jak se stravovací návyky mění v čase; vyjmenuje druhy
jídel, která jíme během dne; vyjmenuje nápoje, které můžeme k jídlu pít; vyjmenuje druhy masa,
ovoce a zeleniny; vyjmenuje způsoby přípravy jídel; popíše kuchyň a prostřený stůl; vyjmenuje místa,
kde můžeme jíst; vyjmenuje své oblíbené/neoblíbené pokrmy; sdělí, jaké je české národní jídlo;
vyjmenuje ostatní oblíbené pokrmy; sdělí, co by z českého jídelníčku doporučil cizincům; popíše
tradiční anglickou snídani; popíše, jak vypadá tradiční anglický oběd a jaké je britské národní jídlo;
popíše britskou večeři; vyjmenuje oblíbené nápoje Britů; popíše americké stravovací návyky; popíše
tradiční americké jídlo; vyjmenuje oblíbené nápoje Američanů; vyjmenuje koření a bylinky používané
při vaření; sdělí, při jakých příležitostech chodíme do restaurace a jak bychom se tam měli chovat;
popíše jídelní lístek; vyjmenuje typy restaurací; sdělí, co vše je třeba dodržovat, aby žil zdravě; popíše
části lidského těla, lidské orgány a jejich funkce; popíše návštěvu u lékaře; vyjmenuje druhy nemocí a
sdělí, jak je možné se chránit proti běžným onemocněním a civilizačním chorobám; vyjmenuje
nejběžnější druhy léků, způsob a účel jejich užití; vyjmenuje typy komunikace, sdělí, jaké způsoby
komunikace upřednostňuje; sdělí, co všechno lze najít na internetu a které informace nejčastěji
vyhledává; vyjmenuje nejznámější vyhledávače a popíše proces vyhledávání; sám si připraví referát na
vybrané téma na základě informací z internetu; vysvětlí rozdíly mezi dopisem a e-mailem; napíše
textovou zprávu, umí číst zkratky v textových zprávách; hovoří o výhodách technologie v běžném
životě; vysvětlí, co je Britské společenství národů a které státy jsou členy, zná zeměpisné
charakteristiky Kanady (poloha, počet obyvatel, hlavní město, významné památky, významné řeky a
jiné vodní plochy, pohoří, nejvyšší hora, nejdelší a nejmohutnější řeka, národní parky…); vyjmenuje
významná kanadská města; zná zeměpisné charakteristiky Austrálie (viz Kanada); orientuje se v
australském politickém systému; zná zásadní mezníky australské historie; vyjmenuje významná
australská města; zná zeměpisné charakteristiky Austrálie (viz Kanada); zná zásadní mezníky
australské historie; orientuje se v australském politickém systému; vyjmenuje významná australská
města; vysvětlí pojem životní prostředí; vysvětlí dopad katastrof na životní prostředí (přírodní
katastrofy a jiné havárie); vysvětlí, jak můžeme pomáhat zlepšení životního prostředí; sdělí, co sám
dělá pro zlepšení životního prostředí; vysvětlí pojem globální oteplování, a s tím spojený skleníkový
efekt; vyjmenuje alternativní zdroje energie a oblasti použití; vyjmenuje ohrožené druhy a způsoby
jejich ochrany

Průřezová témata
ČŽP: téma Zdraví a péče o tělo
IKT: téma Komunikace a technologie
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Maturitní opakování

Výsledky vzdělávání

Učivo
Shrnutí a opakování učiva z 1. – 4. ročníku

Komentář
upevňuje receptivní a produktivní jazykové dovednosti
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
•
•
•
•
•
•
•

vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii
a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)

Personální a sociální kompetence
•

adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní

Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
•
•

•

získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•

s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky

Komunikativní kompetence
•
•
•

účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
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Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě

4.2. Společenskovědní vzdělávání
4.2.1. Dějepis
Předmět Dějepis je součástí všeobecného vzdělávání a plní nezastupitelnou integrující roli při
začleňování mladého člověka do společnosti, připravuje žáky na aktivní občanský život
v demokratické společnosti, vytváří historické poznání žáka, a ovlivňuje tak jeho hodnotové
orientace. Kultivuje historické vědomí žáků, a tím je učí lépe rozumět současnosti. Je založen na
poznatcích soudobých historických věd a historické informace systematizuje. Výuka dějepisu
navazuje na poznatky ze základní školy a další společenskovědní předměty, zejména na občanskou
nauku. Je rovněž podpůrným předmětem pro pochopení literárně historických souvislostí v předmětu
český jazyk a literatura. Důraz je kladen na přípravu pro praktický život.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
• pochopili historický vývoj dnešního světa
• poznali národní dějiny a uvědomili si svou národní příslušnost
• chápali evropské integrační procesy a jejich problémy v historii a v současnosti
• seznámili se s historickými kořeny současných globálních problémů
• poznali rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou společností
• dovedli vyhledávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi
• naučili se kriticky posuzovat skutečnost, která je obklopuje
• byli schopni vytvářet si vlastní úsudek
• chápali hodnotu historických a kulturních památek
Charakteristika učiva
Výuka předmětu je jako součást společenskovědního vzdělávání zařazena do 2. ročníku s časovou
dotací 2 hodiny týdně. Učivo tvoří výběr ze světových, zejména evropských, a českých dějin, důraz je
kladen na dějiny 19. a 20. století. Při výběru je zachována chronologická posloupnost. Zařazeno je
také seznámení s regionálními dějinami.
Metody a formy výuky
Výuka navazuje na vědomosti získané na základní škole, rozšiřuje a přibližuje je praktickému
uplatnění v životě a ve společnosti, využívá je pro další vzdělávání a rozvoj osobnosti. Výuky má být
zajímavá, nejde jen o získání informací, ale o aktivní přístup k získávání poznatků, které lze využít v
dalších předmětech. Má žáky stimulovat a rozvíjet jejich intelektové a komunikativní dovednosti a
pozitivně ovlivňovat životní hodnoty. K dosažení cíle využívá frontální výuku i skupinovou práci,
samostatnou práci žáků, rozhovor, diskusi, projektové úkoly, přednášky, exkurze, výuku
podporovanou počítačem a moderními didaktickými pomůckami.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Hodnocením výsledů vzdělávání žáka SŠŽTS (klasifikační
řád). Úroveň znalostí a dovedností je zjišťována písemnými testy. Je rovněž hodnocen ústní projev a
schopnost vyjadřovat se k historickým skutečnostem. V celkovém hodnocení se promítá i aktivní
přístup žáka ke studiu dějepisu, samostatnost a schopnost produktivní práce v kolektivu.
2. ročník

2 týdně, P

Úvod do předmětu

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

objasní smysl poznávání dějin a variabilitu Význam poznávání minulosti a variabilita jejich
výkladů
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jejich výkladů

Komentář
orientuje se na časové ose a historické mapě

Průřezová témata
ODS: Možnosti občana v historických etapách vývoje společnosti
Starověk

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství

Učivo
Dědictví a kulturní přínos starověkých civilizací
Antická kultura
Judaismus a křesťanství jako základ evropské
civilizace

Středověk

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

Učivo

Stát, společnost, křesťanská církev
Středověká kultura
popíše základní – revoluční změny ve
Raný novověk
středověku a raném novověku
Humanismus a renesance
na příkladu významných občanských
Objevy nových zemí
revolucí vysvětlí boj za občanská i národní Český stát, počátek habsburského soustátí
Války v Evropě, reformace a protireformace
práva a vznik občanské společnosti
Nerovnoměrný vývoj v západní a východní
Evropě, absolutismus a parlamentarismus
Osvícenství

Komentář
charakterizuje obecně středověk a jeho kulturu; vysvětluje počátky a rozvoj české státnosti ve
středověku, dále významné změny, které nastaly v době raného novověku; objasňuje nerovnoměrnost
historického vývoje v Evropě; charakterizuje umění renesance, baroka a klasicismu; hovoří o významu
osvícenství
Novověk 19. století

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Velká francouzská revoluce
Revoluce 1848/49 v Evropě
objasní vznik novodobého českého
Národní hnutí Evropě a v českých zemích
národa a jeho úsilí o emancipaci
Českoněmecké vztahy, postavení minorit
popíše česko-německé vztahy a postavení Dualismus v Habsburské monarchii
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol Vznik Německa a Itálie
Průmyslová revoluce
charakterizuje proces modernizace
Sociální struktura společnosti, zákonodárství, věda
společnosti
a umění v 19. století

Komentář
na příkladu významných občanských revolucí vysvětluje boj za občanská i národní práva a vznik
občanské společnosti; objasňuje vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci; popisuje
česko-německé vztahy a postavené Židů a Romů ve společnosti v 18. a 19. století; objasňuje způsob
vzniku národních států v Německu a Itálii; vysvětluje způsob modernizace společnosti; na konkrétních
příkladech uměleckých památek charakterizuje umění 19. století
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Novověk 20. století

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

popíše evropskou koloniální expanzi
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
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
orientuje se v historii svého oboru –
uvede její významné mezníky a osobnosti,
vysvětlí přínos studovaného oboru pro
život lidí

Učivo
Vztahy mezi velmocemi – snahy o rozdělení světa
První světová válka
České země za 1. sv. války, první odboj
Poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj v
Rusku
Československo v meziválečném období
Autoritativní režimy – nacismus v Německu a
komunismus v Rusku
Hospodářská krize
Mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech
Druhá světová válka
Československo za 2. sv. války
Druhý československý odboj¨
Válečné zločiny, holocaust, důsledky války
Svět v blocích – poválečné uspořádání Evropy
Poválečné Československo
Studená válka
Komunistická diktatura v Československu
Třetí svět a dekolonizace
Konec bipolarity Východ-Západ
Příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století
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4.2.2. Občanská nauka
Cílem vzdělávání v předmětu Občanská nauka je naučit žáky porozumět životu v demokratické
společnosti, umět se v ní orientovat, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a nenechat se
manipulovat. Je nezbytně nutné ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků
tak, aby byli lidmi slušnými a informovanými, aby byli aktivními občany, kteří si váží demokracie a
svobody a aktivně usilují o její zachování. Veškeré získané informace žáci využijí při styku s jinými
lidmi a různými institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování týkající se problémů
osobních, sociálních a právních.
Charakteristika učiva
Svými tematickými celky (Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, Soudobý
svět, Člověk a svět – praktická filozofie) pokrývá oblast společenskovědního vzdělávání. Vzhledem k
náplni jednotlivých celků není náhoda, že jejich názvy úzce korespondují s názvy průřezových témat.
Metody a formy výuky
Prvotní a nejdůležitější formou je řízená diskuse žáků a učitele k danému tématu. Vedení žáků k
samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů. U některých témat je nutné přistoupit i k
přednášce spojené s vysvětlením problému a následné řízené diskusi. Jsou využívány i demonstrační
metody a pomůcky – výukové videoprogramy, televizní výuka, samostatná i skupinová výuka s
využitím verbálních textů – např. tiskoviny, využití ikonických textů – fotografie, schémata, mapy aj. a
kombinovaných textů (např. film).
Hodnocení žáků
Základem hodnocení žáků je celková práce žáka během celého pololetí, jeho aktivní přístup při
diskusích, příprava a prezentace krátké zprávy (aktuality), ústní zkoušení a na konci každého
tematického celku didaktický test. Hodnotí se i přístup k plnění studijních povinností. Veškerá kritéria
hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk.
1. ročník

1 týdně, P

Člověk v lidské společnosti

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

•
•
•
•

charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální složení
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše sociální nerovnost a chudobu ve
vyspělých demokraciích, uvede postupy,
jimiž lze do jisté míry řešit sociální
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty,
význam vědy a umění
objasní význam solidarity a dobrých
vztahů v komunitě
popíše vhodné společenské chování v
dané situaci
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití, objasní příčiny

Učivo
Společnost, společnost tradiční a moderní
Hmotná a duchovní kultura
Kultura, bydlení, odívání
Mezilidské vztahy
Postavení mužů a žen, volba životního
partnera
Osobnost, sebepoznání, sebevýchova
Ekologické chování
Ochrana života a zdraví
Životní styl
Sociální mobilita, sociální vztahy
Osobnost, motivy a postoje
Vůle, konflikt, stres
Občan a rodina
Manželství, rozvod
Historický vývoj rodiny
Vyživovací povinnost
Určení rodičovství
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migrace lidí
popíše, jak faktory životního prostředí
ovlivňují zdraví lidí
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
posoudí, kdy je v praktickém životě
rovnost pohlaví porušována
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně patologických
závislostí na život jednotlivce, rodiny a
společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
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
popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
objasní postavení církví a věřících v ČR;
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
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Náhradní formy péče o dítě
Zánik kultury …?
Rozdílná ideologie
Rasy, etnika, národy a národnosti
Víra a ateismus, náboženství, církve, sekty
Náboženství a náboženské konflikty
Terorismus

Komentář
popisuje vhodné společenské chování v daných situacích; použije zásady mravního a společenského
chování v běžném životě; diskutuje o významu solidarity, o dobrých vztazích v komunitě, ochraně
zdraví a životů; vysvětluje význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění; popisuje sociální
nerovnost, postupy, jimiž lze řešit sociální problémy, uvádí, kam se může obrátit, když se dostane do
složité životní situace; debatuje o problémech migrace lidí; objasňuje funkci rodiny a její význam pro
jednotlivce i pro společnost; rozlišuje pravidelné a nepravidelné příjmy, navrhuje využití finančních
prostředků, popisuje majetek v rodině; diskutuje o pozitivech i negativech multikulturního soužití;
popisuje specifika některých náboženství v ČR, Evropě a světě a možné nebezpečí sekt a
náboženského fundamentalismu

Průřezová témata
ODS: náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem
ČŽP: společnost je součást prostředí
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Člověk jako občan

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•
•

•

•

•
•

dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky
masových médií
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým
extremismem
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu; dovede
posoudit prospěšné možnosti kultivace a
estetizace svého vzhledu
uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností; debatuje o vlastnostech,
které by měl mít občan demokratického
státu
objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat
vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat
hnutí omezující práva a svobody jiných lidí
charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy (korupce,
kriminalita,…)

Svobodný přístup k informacím (druhy médií)
Etika reklamy
Základní hodnoty a funkce demokracie
Stát, jeho funkce a význam
Práva a povinnosti občanů
Občan a občanství, občanská společnost
Extremistická hnutí
Terorismus, násilí

Komentář
popisuje funkce sdělovacích prostředků, jak ovlivňují veřejné mínění; objasňuje principy reklamy a
uvádí její vliv na životní styl občanů; vysvětluje pojem demokracie; vyjmenuje základní úlohy státu;
vysvětluje pojmy práva a svobody; uvádí využití funkce referenda v ČR a pojmenuje úlohu občana ve
státě; vyjmenuje podmínky získání občanství a popíše důvody jeho zániku

Průřezová témata
ODS: náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•

mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

Personální a sociální kompetence
•
•

reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
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stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní

Občanské kompetence a kulturní povědomí
•
•
•
•
•
•

jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní
a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
3. ročník

1 týdně, P

Člověk jako občan

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb
uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy

Základní historická data státu
České státní symboly a svátky
Ústava ČR
Politický systém a jeho základní pojmy
Politické strany, koalice – opozice
Volby, volební kampaň
Státní správa a samospráva
Média, přístup k informacím

Komentář
popisuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran; pojmenuje význam práv a
svobod v Ústavě ČR; objasňuje funkce obecní a krajské samosprávy, funkci voleb; vysvětluje význam
mediální politiky

Průřezová témata
ODS: náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem

Člověk a právo

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede
příklady právní ochrany a právních vztahů
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost
popíše soustavu soudů v ČR a činnost
policie, soudů, advokacie a notářství

Soudní moc
Právní odvětví, druhy práva
Trestné činy – druhy trestů
Hlavní líčení
Represivní orgány
Soustava soudů
Orgány spjaté s výkonem práva
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objasní postupy vhodného jednání, staneli se obětí nebo svědkem jednání, jako je
šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv, a na příkladu ukáže možné
důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy
včetně jejich všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
např. podáním reklamace
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
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Správní řízení
Kriminalita dětí a mladistvých
Občanské právo, občanský zákoník
Odpovědnost za škodu
Reklamační řízení, reklamační řád
Občansko-právní řízení (odvolání, odpor,
dovolání)
Rodinné právo (vyživovací povinnost, dědění…)

Komentář
uvádí správný způsob chování při soudním řízení; na příkladech vysvětluje důsledky neplnění smluv

Průřezová témata
ODS: dodržování práv a plnění povinností je základem dobrých vztahů
4. ročník

1 týdně, P

Soudobý svět

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

•

•

•

•

•

•

objasní vznik novodobého českého
národa a jeho úsilí o emancipaci
charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se
situací za tzv. druhé republiky (1938–39),
objasní vývoj česko-německých vztahů
popíše mezinárodní vztahy v době mezi
první a druhou světovou válkou, objasní,
jak došlo k dočasné likvidaci ČSR
objasní uspořádání světa po Druhé
světové válce a důsledky pro
Československo
charakterizuje komunistický režim v ČSR v
jeho vývoji a v souvislostech se změnami
v celém komunistickém bloku
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
uvede příklady projevů globalizace a

České země od r. 1918 do současnosti
(stručný historický přehled)
ČR – suverénní a demokratický stát
ČR a mezinárodní právo
ČR a Evropa
EU – orgány, činnost
OSN – mezinárodní solidarita a pomoc
NATO – obranná politika ČR
Globalizace – náš osud (populační
exploze, morální slepota, násilí…)
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debatuje o jejích důsledcích
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

Komentář
na základě historického přehledu popisuje základní mezníky historie našeho státu

Průřezová témata
IKT: oficiální stránky institucí
Člověk a svět (praktická filozofie)

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

•

vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie,
filozofická etika
dovede používat vybraný pojmový aparát,
který byl součástí učiva
dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty
debatuje 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 je to filozofie
Základní otázky a oblasti filozofie.
Dějiny filozofie, její počátky (Indie, Čína)
Antická filozofie
Křesťanská starověká středověká filozofie.
Renesanční filozofie
Filozofie 17. – 19. století
Marxismus, marxismus-leninismus, neomarxismus
Filozofie 20. století
Etika – její předmět, základní pojmy
Lidská svoboda a odpovědnost
Etické otázky v životě člověka – svoboda a mravní
jednání, svědomí, generační vztahy, antikoncepce,
euthanasie apod.)

Komentář
definuje základní filozofické pojmy; vyjmenuje základní názory jednotlivých filozofů a filozofických
škol; rozčleňuje filozofy do správného období a toto období krátce charakterizuje; pracuje s
jednoduchými texty a debatuje o základních etických otázkách společnosti; vysvětluje základní smysl
etiky pro život člověka; popisuje pojmy: mravy, mravnost, morálka, etika a problematická témata
dneška, mluví o nich s druhými lidmi, sděluje na ně svůj názor

Průřezová témata
IKT: internetové diskuse, vlastní blog na určité téma
Klíčové kompetence
Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
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4.3. Přírodovědné vzdělávání
Charakteristika oblasti
Přírodovědné vzdělávání přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k
formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které
probíhají v živé i neživé přírodě. Jeho cílem je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Probíhá v samostatných vyučovacích předmětech: Fyzika a Biologicko-chemický základ.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli: využívat přírodovědných poznatků a dovedností v
praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat,
analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, pozorovat a zkoumat přírodu, provádět
experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, komunikovat, vyhledávat a
interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v
diskusi k přírodovědné a odborné tematice, porozumět základním ekologickým souvislostem a
postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, posoudit chemické látky z
hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: motivaci přispět k
dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti, pozitivní
postoj k přírodě, motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
4.3.1 Fyzika
Charakteristika předmětu
Přírodní věda Fyzika má za cíl využívání získaných poznatků v profesním i odborném životě při
porovnávání, popisování a vysvětlování základních přírodních jevů, poznávání základních
ekologických souvislostí a postavení člověka v přírodě a k dodržování zásad udržitelného rozvoje v
občanském životě i odborné praxi za aktivní účasti na ochraně a tvorbě životního prostředí.
Charakteristika učiva:
Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku podle části přírodovědného vzdělávání, oblast Fyzikální
vzdělávání B a je rozdělena do jednotlivých okruhů. Žáci se učí samostatně vyhledávat a srovnávat
informace, vytvářet si vlastní názor. Poznatky z předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a
praxí a samozřejmě s průřezovými tématy.
Metody a formy výuky
Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, demonstračních pokusů,
vyvození poznatků. Je využívána audiovizuální technika, velký důraz je kladen na samostatnou i
skupinovou práci žáků.
Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního hodnocení a známkování. Známkou je žák
hodnocen za samostatnou práci, další hodnocení je prováděno na základě písemného i slovního
opakování jednotlivých učebních celků a jednotlivých témat.
Písemné opakování je prováděno formou testu, doplňování do textu, popisováním nákresů, zadávání
úkolů v oblasti aplikace přírodovědeckého učiva v oboru.
Je sledována průběžně aktivita žáka při vyučování, práce se zdroji informací, účast na diskusi ke
konkrétnímu úkolu.
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2 týdně, P

Kinematika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

rozliší pohyby podle trajektorie a změny
rychlosti
řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů
mezi kinematickými veličinami

Učivo
Dráha, rychlost, zrychlení
Rozdělení pohybů podle trajektorie a změn
rychlosti
Pohyb rovnoměrně přímočarý
Pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený
Pohyb po kružnici
Skládání pohybů

Dynamika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

použije Newtonovy pohybové zákony v
jednoduchých úlohách o pohybech
určí síly, které v přírodě a v technických
zařízeních působí na tělesa

Učivo
Síla, skládání sil, síly v přírodě
Newtonovy pohybové zákony
Hybnost, impuls síly

Mechanická práce a energie

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

vypočítá mechanickou práci a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
určí výkon a účinnost při konání práce
analyzuje jednoduché děje s využitím
zákona zachování mechanické energie

Učivo
Mechanická práce, mechanická energie
Potenciální a kinetická energie
Zákon zachování energie
Výkon, účinnost

Gravitační pole

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

popíše základní druhy pohybu v
gravitačním poli

Učivo
Newtonův gravitační zákon, gravitační síla,
intenzita gravitačního pole
Pohyby v gravitačním poli Země - vrhy
Keplerovy zákony

Mechanika tuhého tělesa

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

určí výslednici sil působících na těleso a
jejich momenty
určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru

Učivo
Moment síly, momentová věta
Těžiště

Mechanika tekutin

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Pascalův zákon, tlakové síly a tlak v tekutinách
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aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při Hydrostatický a aerostatický tlak
Archimédův zákon
řešení úloh na tlakové síly v tekutinách
Proudění ideální tekutiny
vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině

Molekulová fyzika a termika

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

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
řeší jednoduché případy tepelné výměny
pomocí kalorimetrické rovnice
řeší úlohy na děje 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

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
charakterizuje principy nejdůležitějších tepelných motorů; uvádí vliv spalovacích motorů na ovzduší a
objasní důležitost katalyzátorů, sledování emisí, filtrů na komínech u továren, používání ekologických
paliv v domácnostech a provozech

Průřezová témata
ČŽP: ozonová díra, globální oteplování
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
•

uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace

Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
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Mechanické kmitání a vlnění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

popíše vlastní kmitání mechanického
oscilátoru a určí příčinu kmitání
popíše nucené kmitání mechanického
oscilátoru a určí podmínky rezonance
rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření v látkovém
prostředí

Učivo
Mechanický oscilátor, harmonický pohyb
Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu
Skládání kmitů
Kyvadlo, pružina
Mechanické vlnění postupné
Interference
Stojaté vlnění
Huygensův princip

Akustika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

Učivo

Zvukové vlnění
charakterizuje základní vlastnosti
Vlastnosti zvuku
zvukového vlnění a zná jejich význam pro
vnímání zvuku
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu

Elektřina a magnetismus

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

určí elektrickou sílu v poli bodového
elektrického náboje
popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj
vysvětlí princip a funkci kondenzátoru
popíše vznik elektrického proudu v
látkách
řeší úlohy s elektrickými obvody s
použitím Ohmova zákona
sestaví podle schématu elektrický obvod
a změří elektrické napětí a proud
řeší úlohy užitím vztahu R = ς*l/S;
řeší úlohy na 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
zná typy výbojů v plynech a jejich využití
určí magnetickou sílu v magnetickém poli

Učivo
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
látek, elektromagnetická indukce, indukčnost
Vznik střídavého proudu, obvody střídavého
proudu, střídavý proud v energetice, transformátor
Elektromagnetické kmitání,
Polovodiče, přechod PN, polovodičové součástky
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vodiče s proudem a popíše magnetické
pole indukčními čarami
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a
jeho význam v technice
popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice
charakterizuje základní vlastnosti obvodů
střídavého proudu
vysvětlí princip transformátoru a
usměrňovače střídavého proudu
vysvětlí vznik elektromagnetického
kmitání v oscilačním obvodu
popíše využití elektromagnetického vlnění
ve sdělovacích soustavách

Komentář
výklad o vlivu využití příměsových polovodičů na vznik osobních počítačů

Průřezová témata
ČŽP: diskuse v hodině o důležitosti třídění odpadu a sběru nebezpečného odpadu (elektro),
především odevzdávání starých baterií a akumulátorů
Optika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•

•
•
•

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
působení na člověka a využití v praxi
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
popíše oko jako optický přístroj
vysvětlí principy základních typů
optických přístrojů

Učivo
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

Atomová fyzika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

•

Učivo

objasní podstatu fotoelektrického jevu a Model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
Nukleony, radioaktivita, jaderné záření, jaderná
jeho praktické využití
energie a její využití, biologické účinky záření
chápe základní myšlenku kvantové fyziky,
tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů
mikrosvěta
charakterizuje základní modely atomu
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popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
vysvětlí podstatu radioaktivity a
jaderného záření a popíše způsoby
ochrany před tímto zářením
popíše štěpnou reakci jader uranu a její
praktické využití v energetice
posoudí výhody a nevýhody způsobů,
jimiž se získává elektrická energie

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

Průřezová témata
ČŽP: vliv jaderného odpadu a jadrných zkoušek na ŽP, porovnání exhalací z tepelných a jaderných
elektráren
Vesmír

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•
•
•

charakterizuje Slunce jako hvězdu a
popíše sluneční soustavu
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
galaxií
zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž
astrofyzika zkoumá vesmír
zná souvislost energie a hmotnosti
objektů pohybujících se velkou rychlostí
popíše důsledky plynoucí z principů
speciální teorie relativity pro chápání
prostoru a času

Učivo
Sluneční soustava
Typy hvězd
Galaxie a vývoj vesmíru
Výzkum vesmíru

4.3.2. 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 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, a motivuje k
dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě.
Charakteristika učiva
Biologicko-chemický základ vychází z přírodovědného vzdělávání. Chemické vzdělávání je
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zpracováno ve variantě B (stejnojmenné celky), která je určena pro obory se středními nároky
na chemické vzdělávání. Biologické vzdělávání je realizováno v celku Biologie, Ekologické
vzdělávání pak v celcích Ekologie a Životní prostředí. Na souvislost obou celků je poukázáno při
aktivitě Environmentální den.
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: 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.
Environmentální den: Žák 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. Žák se seznámí s alternativními zdroji získávání energie a
ekologicky šetrnými technologiemi ve svém oboru. Žák pak jedná v souladu se zásadami ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje. Aktivita může být splněna také účastí např. na akci Den
Země.
1. ročník

2 týdně, P

Obecná chemie

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•

•
•
•

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

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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chemickou rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi

Průřezová témata
IKT: aplikace Mendělejevova tabulka prvků
Anorganická chemie

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

vysvětlí vlastnosti anorganických látek
tvoří chemické vzorce a názvy vybraných Některé anorganické látky
Vybrané prvky a anorganické sloučeniny
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

Průřezová témata
IKT: znázornění - animace chemických reakcí
Organická chemie

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

Učivo

Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, chemické
charakterizuje základní skupiny
vzorce
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a
Organické sloučeniny - zástupci některých skupin
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

Biochemie

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny
charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
popíše vybrané biochemické děje

Biogenní prvky
Přírodní látky
Biochemické děje
Dýchání a fotosyntéza

Průřezová témata
IKT: znázornění přírodních chemických pochodů
ČŽP: učivo zcela zapadá do průřezového tématu
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Biologie

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi
vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti
živých soustav
popíše buňku jako základní stavební a
funkční jednotku života
vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
eukaryotickou buňkou
charakterizuje rostlinnou a živočišnou
buňku a uvede rozdíly
uvede základní skupiny organismů a
porovná je
objasní význam genetiky
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav
vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu
uvede příklady bakteriálních, virových a
jiných onemocnění a možnosti prevence

Vznik a vývoj života
Vlastnosti živých soustav
Buňka bakteriální, rostlinná, živočišná
Rozmanitost organismů
Přenos genetických informací
Zdraví a zdravý životní styl

Ekologie

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

•
•
•
•
•

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

Průřezová témata
ČŽP: učivo zcela zapadá do průřezového tématu
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Životní prostředí

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

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
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

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

Průřezová témata
ČŽP: učivo zcela zapadá do průřezového tématu
ČSP: ekonomické aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji

4.4. Matematické vzdělávání
4.4.1. Matematika
Charakteristika předmětu
Matematika ve střední odborné škole má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou
pro odborné vzdělávání, formuje u žáků logický úsudek, schopnost správného uvažování, přesnost
řešení, schopnost odhadů výsledků. 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. Tyto schopnosti uplatní žáci v dalších odborných
předmětech a při obecném řešení běžných i složitějších životních situací.
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Charakteristika učiva
Obsah předmětu vychází z obsahu RVP pro oblast Matematického vzdělávání.
Výuka probíhá ve všech ročnících v tříhodinové týdenní dotaci. Ve čtvrtém ročníku ještě na předmět
navazuje Cvičení z matematiky.
Učivo obsahuje kromě okruhů středoškolské matematiky i konkrétní témata, která se vztahují k
profesi, na kterou je studium specializováno (např.: numerické výpočty, procenta, úměra, statistika,
využití funkcí, posloupností a trigonometrie). Témata vyplývají z požadavků státní maturitní zkoušky.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení se bude řídit Klasifikačním řádem.
Důraz bude kladen na:
- samostatné řešení příkladů při písemné práci,
- zvládnutí menších celků, průběžné krátké písemné práce a testy
- plnění domácích úkolů,
- aktivní přístup k vyučovacímu procesu.
1. ročník

3 týdně, P

Číselné obory, množiny

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

•
•

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

Učivo
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

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

provádí operace s mnohočleny, lomenými Definiční obor a hodnota výrazu
Početní operace s mnohočleny a lomenými výrazy
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
Výrazy s mocninami
odmocniny

Funkce 1. část (lineární funkce, nepřímá úměrnost)

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

vyjádří pomocí funkcí jednoduché reálné
situace
načrtne graf lineární funkce a určí její
vlastnosti

Učivo
Základní poznatky o funkcích, definiční obor,
obor hodnot, racionální funkce
Lineární funkce, její graf a vlastnosti
Nepřímá úměrnost, její graf a vlastnosti
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Rovnice a nerovnice 1. část

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

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

Klíčové kompetence
Matematické kompetence
•
•
•

používat pojmy kvantifikujícího charakteru
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běžných situacích
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
2. ročník

3 týdně, P

Funkce 2. část (kvadratická funkce)

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

rozlišuje lineární a kvadratickou funkci,
načrtne jejich grafy a určí vlastnosti

Učivo
Kvadratická funkce, její graf a vlastnosti

Rovnice a nerovnice 2. část

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

řeší kvadratické rovnice a nerovnice

Učivo
Kvadratické rovnice úplné
Kvadratické rovnice neúplné
Kvadratické nerovnice

Planimetrie

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

řeší úlohy na polohové i metrické
vlastnosti rovinných útvarů
užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v konstrukčních úlohách
rozlišuje základní druhy rovinných
obrazců, určí jejich obvod a obsah

Učivo
Základní pojmy, polohové a metrické vlastnosti
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

Stereometrie

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
přímky a roviny, dvou rovin, odchylku
dvou přímek, přímky a roviny

Učivo
Základní pojmy, polohové a metrické vlastnosti v
prostoru
Základní tělesa a jejich vlastnosti
(krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec a
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určuje povrch a objem základních těles s kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části)
využitím funkčních vztahů a trigonometrie Objem a povrch základních těles
načrtne obraz jednoduchého tělesa

Komentář
načrtne obraz jednoduchého tělesa

Průřezová témata
ČŽP: příklady s "globálními" parametry P
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
•

porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

Matematické kompetence
•
•
•

správně používat a převádět běžné jednotky
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,
popsat a správně využít pro dané řešení
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i
prostoru
3. ročník

3 týdně, P

Funkce 3. část (goniometrické funkce)

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

Učivo

sestrojí grafy základních goniometrických Orientovaný úhel
Goniometrické funkce obecného úhlu, jejich grafy
funkcí
a vlastnosti
řeší obecný trojúhelník na základě
znalosti sinové a kosinové věty

Rovnice 3. část

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

používá vlastností a vztahů
goniometrických funkcí při řešení
jednoduchých goniometrických rovnic

Učivo
Goniometrické rovnice
Sinová a kosinová věta
Řešení obecného trojúhelníku

Funkce 4. část (exponenciální a logaritmická funkce)

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Exponenciální funkce, její graf a vlastnosti
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne Logaritmická funkce, její graf a vlastnosti
Mocninné funkce, jejich grafy a vlastnosti
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
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Rovnice 4. část

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

řeší jednoduchou exponenciální rovnici
pomocí vlastnosti logaritmu vyřeší
jednoduchou logaritmickou rovnici

Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice

Posloupnosti

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•

vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce
určí členy posloupnosti zadané vzorcem
pro n-tý člen
rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost, použije je v jednoduchých
úlohách z praxe
provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky
4. ročník

Základní vlastnosti posloupností
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Finanční matematika

3 týdně, P

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•
•
•

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

Učivo
Kombinatorické pravidlo součinu
Variace, permutace
Kombinace bez opakování
Pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost
jevů
Základy statistiky (četnosti, charakteristiky polohy
a variability)
Statistická data v grafech a tabulkách

Analytická geometrie v rovině

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•

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
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Klíčové kompetence
Matematické kompetence
•

číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)

4.5. Estetické vzdělávání
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Cíle nejsou naplňovány v jednom
specifickém předmětu, ale díky svému charakteru se prolínají v jiných předmětech a to především v
předmětech Český jazyk a literatura, Občanská nauka a Dějepis. Tyto tři předměty se nejvíce podílí na
tom, aby žáci:
− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti a chápali význam umění pro člověka;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, měli k nim vytvořen kladný vztah;
− získali přehled o kulturním dění a uvědomovali si vliv prostředků komunikace na utváření kultury.
Samozřejmě i v dalších předmětech včetně odborných některá témata více či méně přispívají k
estetické výchově.
4.6. Vzdělávání pro zdraví
4.6.1. Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Předmět Tělesná výchova si klade za cíl získat žákův kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit
radosti z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení sportovní a pohybové gramotnosti.
Vychovávat a směrovat žáky k celoživotnímu provádění pohybových aktivit a rozvoji pozitivních
vlastností osobnosti. Naučit žáky porozumět zvyšování a kultivování své fyzické zdatnosti a
pohybového projevu. Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na svůj organizmus a důležitost
kompenzačních aktivit. Vést žáky k čestnému jednání i v civilním životě. Zdůraznit nejenom fyzický,
ale i psychický, estetický a sociální význam pohybových činností. Prohlubovat hygienické a zdravotní
zásady a návyky, reagovat v situacích ohrožení, zvládnout základy první pomoci. Žáci se učí správně
reagovat v modelových situacích.
Charakteristika učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání pro zdraví. Obsahem výuky tělesné
výchovy je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických disciplín, sportovních a
míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů. Nedílnou součástí jsou pohybové a drobné hry spolu s
kondičními, protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními, pořadovými cvičeními. Důraz je kladen na
dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví.
Poznatky a návyky z předmětu jsou promítány do ostatních předmětů a praxe.
Metody a formy výuky:
Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, používání demonstračních a výkladových
metod. Nácvik probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, důraz kladen na bezpečnost, dodržování
hygienických norem. Výuka probíhá formou individuálního i skupinového učení. Součástí výuky jsou
školní i mimoškolní soutěže, turistické pochody, přednášky, besedy. Žáci se také mohou zúčastnit
tělovýchovných kurzů organizovaných školou (lyžařský, vodácký, turistický), jejichž konání závisí na
zájmu žáků a organizačně technických podmínkách, účast na kurzech není povinná a proto pro ně
nejsou specifikovány výsledky vzdělávání.
Hodnocení žáků podle snahy, přístupu, aktivity, samostatnosti, zvyšování osobní úrovně, pomocí
bodovacích tabulek, výkonnostních limitů. Používá se slovní i numerické hodnocení. Kritéria
hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk.
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2 týdně, P

Hygiena a bezpečnost, první pomoc

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

Hygiena a bezpečnost, první pomoc

uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným

Komentář
chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolužáků; dodržuje základní hygienické a
bezpečnostní normy
Individuální aktivity

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•
•

•
•

•

je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje zásady sportovního tréninku
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě se
zjištěnými údaji
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)

Atletika
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 800(D), 1000(H), fartlek, rovinky,
starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký, metodika, odrazy,
odpichy
Vrhy a hody- koule 3 kg, 5kg, míček, granát,
metodika a technika
Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Cvičení na nářadí - přeskok
Prostná
Šplh - tyč
Aerobik
Úpoly
Pády, přetahy, přetlaky
Soutěže - zábavná forma
Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
Kondiční, kompenzační, relaxační,
Vyrovnávací, zdravotní
Testování tělesné zdatnosti

Komentář
zvládne rozcvičení všeobecné a speciální (abeceda, strečink); uplatňuje základní techniku vybraných
atletických disciplin, ovládá jejich pravidla; uvědomuje si prospěšnost pohybu v přírodě; zná své
běžecko - skokansko - vrhačské limity; porozumí škodlivosti používání dopingu; zlepšuje své
absolutní i relativní výkony; koordinuje své pohyby; zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji;
zlepšuje svoji prostorovou orientaci; zlepšuje své rytmické a hudební vnímání; nezneužívá svých
silových dispozic; respektuje soupeře, rozliší nutnou sebeobranu; uvědomí si důležitost rozcvičení a
protažení před i po tělesném výkonu; vnímá pozitivně nutnost posilování a protahování zanedbaných
svalových skupin; uvědomuje si důležitost relaxace; uvědomuje si význam pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových dovedností; zhodnotí svoji zdatnost
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Průřezová témata
IKT: záznamy rekordů, porovnávání podmínek, sportovní archívy
Kolektivní aktivity

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•
•

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je
udržovat a ošetřovat
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích

Sportovní hry
Kopaná - přihrávka, zpracování, střelba,
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, obrana,
hra
Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
příjem, hra
Ostatní - sálová kopaná, frisbee, florbal, nohejbal,
stolní tenis, badminton, tenis
Pohybové hry, drobné, závodivé, motivační,
štafetové

Komentář
zlepší se v základních herních činnostech jednotlivce; dává své schopnosti ve prospěch kolektivu; řídí
se pravidly vybraných her; zná základní taktické požadavky her; chápe signalizaci rozhodčího a řídí se
jí; uvědomuje si důležitost každého člena týmu a jeho přínos, i svůj; nebojí se konfrontace; zlepší svůj
herní projev ze základní školy; využívá své pohybové schopnosti a dovednosti; chápe důležitost
týmové práce

Průřezová témata
ODS: sportovní kolektiv jako miniatura společnosti
Klíčové kompetence
Personální a sociální kompetence
•
•

mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
2. ročník

2 týdně, P

Individuální aktivity

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•

je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
uplatňuje zásady sportovního tréninku
volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

Atletika
speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60,100, 800(D), 1500(H), fartlek
rovinky, starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký- zdokonalování
odrazy, odpichy
Vrhy a hody - koule 3 kg, 5kg – technika, míček,
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odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je
udržovat a ošetřovat
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
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granát
Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Cvičení na nářadí - přeskok
Prostná
Šplh - tyč
Aerobik
Úpoly
Pády, přetahy, přetlaky - herní formou
Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
Kondiční, kompenzační, relaxační,
Vyrovnávací, zdravotní
Testování tělesné zdatnosti

Komentář
zvládá rozcvičení všeobecné a speciální (abeceda, strečink); uplatňuje a zlepšuje techniku vybraných
atletických disciplín; zlepšuje koordinaci svých pohybů; upevňuje zásady dopomoci a záchrany;
nebojí se nářadí; sestavuje složitější pohybové sestavy; porovnává svoji výkonnost s předešlým
ročníkem;
Kolektivní aktivity

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•
•
•

•
•

dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
3. ročník

Sportovní hry
Kopaná - individuální činnost jednotlivce, hra,
taktika
Softbal - házení, chytání, odpal, taktika
Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra,
obrana, taktika
Odbíjená - odb. vrchem, spodem, podání, příjem,
hra
Ostatní - sálovka, frisbee, florbal, nohejbal – hra,
stolní tenis, tenis, badminton
Pohybové hry, drobné, štafetové

2 týdně, P

Individuální aktivity

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Atletika
dovede se zapojit do organizace turnajů a Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 800(D), 3000 (H), fartlek,
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
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rovinky, starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký - upevnění techniky,
odrazy, odpichy
Vrhy a hody - koule 4 kg, 6kg, míček, granát,
technika - upevnění
Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Cvičení na nářadí - přeskok
Prostná
Šplh - tyč
Aerobik
Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
Kondiční, kompenzační, relaxační,
Vyrovnávací, zdravotní
Úpoly
Pády, přetahy, přetlaky - herně
Testování tělesné zdatnosti

Komentář
uplatňuje techniku vybraných atletických disciplin na vyšší úrovni; ovládá pravidla atletiky, dokáže
měřit pásmem a na stopkách; zlepší své výkony oproti 1. a 2. ročníku; koordinuje své pohyby na vyšší
úrovni; uvědomuje si význam pravidelného pohybu na zvyšování svých pohybových dovedností;
odhadne a změří svoji zdatnost a porovná ji s výsledky v 1. a 2. ročníku
Kolektivní aktivity

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

Učivo

Sportovní hry
dovede se zapojit do organizace turnajů a Kopaná - systémy, obrana, hra, taktika, akce
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, obrana,
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
hra
dokumentaci
Košíková - dribling, střelba, přihrávky, hra,
dokáže vyhledat potřebné informace z
obrana, útok, akce
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
oblasti zdraví a pohybu
příjem, hra
Ostatní - sálovka, frisbee, florbal, nohejbal – hra,
tenis, stolní tenis, badminton
Pohybové hry
Drobné
Štafetové

Komentář
zlepší se v základních herních činnostech jednotlivce proti 1. a 2. ročníku; rozumí pravidlům
sportovních her, umí rozhodovat utkání, chápe taktické požadavky her; rozumí signalizaci rozhodčího;
zvládá složitější herní cvičení a různé varianty útoku i obrany
4. ročník

2 týdně, P

Individuální aktivity

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej

Atletika
Speciální běžecká cvičení, abeceda
Běhy - 60, 100, 800(D), 3000 (H), fartlek,
rovinky, starty, úseky
Skoky - daleký, vysoký - upevnění techniky,
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ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
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odrazy, odpichy
Vrhy a hody - koule 4 kg, 6kg, míček, granát,
technika - upevnění
Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Cvičení na nářadí - přeskok
Prostná
Šplh - tyč
Aerobik
Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
Kondiční, kompenzační, relaxační,
Vyrovnávací, zdravotní
Úpoly
Pády, přetahy, přetlaky - herně
Testování tělesné zdatnosti

Komentář
sestavuje složité pohybové sestavy; odhadne a změří svoji zdatnost a porovná ji s výsledky ve 3.
ročníku
Kolektivní aktivity

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací

Učivo
Sportovní hry
Kopaná - systémy, obrana, hra, taktika, akce
Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, obrana,
hra
Košíková - dribling, střelba, přihrávky, hra,
obrana, útok, akce
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
příjem, hra
Ostatní - sálovka, frisbee, florbal, nohejbal – hra,
tenis, stolní tenis, badminton
Pohybové hry, drobné, štafetové

4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
4.7.1. Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Cílem vzdělávání v předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních
technologií a s informacemi. Žáci si vytvářejí základní 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.
Naučí se pracovat s informacemi, tzn., vyhledává je 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. S pokročilejšími funkcemi se učí pracovat samostatně za pomoci
nápovědy.
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.
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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 CAD systémy a předmětu CNC programování.
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: 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.
Výuka je členěna do části teoretické a praktické, které se pravidelně střídají.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
1. ročník

3 týdně, P

Základní pojmy

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

vysvětlí základní pojmy a základní
jednotky
uvědomuje si riziko používání prostředků
ICT na zdraví
určí strukturu dat, orientuje se ve
stromové struktuře

Základní pojmy informačních technologií;
rozdělení počítačů, historie vzniku odvětví
informatiky;
princip a struktura ukládání a zápisu dat;
informační technologie - použití v praxi,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
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Technické vybavení počítačů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

popíše počítačové díly, zná jejich základní
parametry, vysvětlí princip fungování
běžných periferních zařízení
uvědomuje si riziko používání prostředků
ICT na zdraví

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.

Průřezová témata
ČŽP: je seznámen s likvidací a souvisejícími problémy v oblasti výpočetní techniky
Programové vybavení počítačů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

vyjmenuje způsoby ochrany dat před
zneužitím a zničením (aktualizace, hesla,
antivirové programy, firewall)

Aplikační programy, jazyky pro
programování;
operační systémy - dělení, charakteristika;
Copyright a zákon na ochranu dat, autorská
práva.

Průřezová témata
ODS: chápe ochranu a umí ošetřit autorská práva
Počítačové sítě

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•

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,
princip činnosti;
technické prostředky a software pro sítě;
Internet - vznik, princip, protokoly, domény,
adresace;
základní služby internetu.

Ochrana dat

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo
Počítačové viry, ochrana (software);

vybere a určí software pro zálohování dat, zálohování dat a jejich komprimace;
zabezpečení dat - přístupová práva,
určí správné zálohovací médium a
elektronický podpis.
komprimaci dat
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Operační systém a práce v něm

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

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;
nastavení tisku.

Internet a lokální síť; služby internetu

Výsledky vzdělávání

Učivo
Internet - druhy prohlížečů, nastavení,
vyhledávání informací;
komunikace - pošta a poštovní klienti, on-line
komunikace;
další služby Internetu - obchod, TV a rádio,
bankovnictví;

Žák:
•
•
•

•

•

•

komunikuje on-line
vyhledává informace pomocí katalogů,
vyhledávačů i fulltextů
vysvětlí nutnost posouzení validity
inform. zdrojů a použití informací
odpovídajících potřebám pro řešení
daného úkolu
pracuje s prohlížečem webových stránek; On-line komunikace (chat, ICQ), IP telefonie
založí si e-mailovou schránku a pracuje s E-learning.
ní; umí přijmout a odeslat zprávu včetně
přílohy
používá všechny běžné funkce poštovního
klienta (organizování, plánování,
adresář…)
používá další prostředky online
komunikace

Průřezová témata
ČŽP: Uvědomuje si význam elektronické komunikace při šetření papírem, je schopen vyhledávat
základní informace v oblasti životního prostředí.
Textový editor Word

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•
•
•

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 dokumentu

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;
závěrečná úprava dokumentu - záhlaví a
zápatí, tisk, vzhled stránky.
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Průřezová témata
ČSP: Žáci se ve skupinách učí vyplnit a zpracovat důležité dokumenty pro své praktické uplatnění
(životopis, žádost o zaměstnání, dotazníky a jiné formuláře).
Prezentace

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

popíše zásady tvorby kvalitní prezentace
vkládá do prezentace různé objekty
(obrázky, grafy, diagramy)

Základní zásady tvorby prezentace;
seznámeni se softwarem pro tvorbu prezentací
(PowerPoint) – základní informace.

Průřezová témata
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

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

seznámí se s pojmem databáze a
možnostmi použití

základní pojmy, objekty, prostředí aplikace
pro tvorbu databází

Algoritmizace

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

osvojí si pojem algoritmizace; rozumí
tvorbě programů (postupnost kroků)

seznámení s pojmoslovím a algoritmy
základní struktura algoritmů
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Multimédia

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

seznámí se s pojmem multimédia; chápe
jejich výhody a použití

základní pojmy a principy multimédií,
formáty

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

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•
•

orientuje se ve finančních bankovních produktech, seznámí se s funkcí a použitím
platební karty
seznámí se s prostředím a funkcí elektronického bankovnictví

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
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pracuje s tabulkovým procesorem
vytvoří elektronickou prezentaci v různých úrovních náročnosti
pracuje se scannerem
převádí jednotlivé formáty souborů k umožnění úpravy dokumentu
získané informace ze sítě Internet třídí a kriticky hodnotí

4.8. Ekonomické vzdělávání
4.8.1. Ekonomika
Charakteristika předmětu
Cílem předmětu Ekonomika je získání základních odborných znalostí z oblasti ekonomiky, které
žákovi umožní efektivní jednání a hospodárné chování při studiu i v reálném životě. Žák se naučí
vyhledávat ekonomické informace v legislativě, orientovat se v konkrétních právních normách, které
se týkají podnikání, pracovně-právních vztahů a daňové politiky. Žák porozumí základním
ekonomickým pojmům nezbytným pro každého občana a získá poznatky související s oborem.
Charakteristika učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické vzdělávání.
V jednotlivých tematických celcích se žák seznámí: se základními ekonomickými pojmy, podmínkami
pro vznik trhu, se zákony trhu a fungováním tržního mechanismu, s podmínkami pro samostatné
podnikání, zejména podle Živnostenského zákona a povinnostmi podnikatele vůči státu, se způsoby
nabývání majetku, jeho evidencí a inventarizací, se způsoby financování podnikání a kalkulací ceny, s
platnými normami pro daňovou evidenci, s druhy škod a odpovědností za škody, s pracovně-právními
vztahy, se způsoby vzniku a ukončení pracovního poměru, s výpočty daně z příjmu a pojištění, s
finančním trhem (základy finanční gramotnosti v návaznosti na matematické výpočty), s konstrukcí
státního rozpočtu a fungováním národního hospodářství.
Obsah předmětu navazuje na obsahový okruh společenskovědního vzdělávání RVP probíraného v
předmětu Občanská nauka.
V oblasti průřezových témat pokrývá část oblasti Člověk a svět práce.
Metody a formy výuky:
Výklad, beseda, práce s odbornou literaturou a tiskem (zákoníky, předpisy), využití individuální práce
i práce ve skupinách.
Hodnocení žáků:
Pro hodnocení vědomostí a dovedností je průběžně využíváno ústní a písemné zkoušení – hodnocení
slovní a numerické, kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk.
3. ročník

2 týdně, P

Podstata fungování tržní ekonomiky

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•

používá a aplikuje základní ekonomické
pojmy
na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
vyjádří formou grafu určení rovnovážné
ceny
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle

Ekonomie, ekonomické systémy a teorie
Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces
Trh a jeho zákony, tržní subjekty, nabídka,
poptávka, zboží, cena
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zákazníků, místa a období
rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky

Průřezová témata
ODS: postavení člověka v tržních mechanismech
Podnikání

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•
•

posoudí vhodné formy podnikání pro
obor
vytvoří podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet
orientuje se v právních formách podnikání
a dovede charakterizovat jejich základní
znaky
orientuje se ve způsobech ukončení
podnikání
na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu

Podnikání, právní formy
Podnikatelský záměr
Podnikání podle obchodního zákoníku
Podnikání v rámci EU

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•
•

•
•

rozlišuje jednotlivé druhy majetku
orientuje se v účetní evidenci majetku
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
řeší jednoduché kalkulace ceny
na příkladech vysvětlí a vzájemně
porovná druhy odpovědnosti za škody ze
strany zaměstnance a zaměstnavatele
na příkladu ukáže použití nástrojů
marketingu v oboru
charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci

Struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný
majetek
Hlavní činnosti podniku, zásobování, výroba,
marketing, ekonomický informační systém –
účetnictví, kalkulace
Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku
Management
Druhy škod a možnosti předcházení škodám,
odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele

Mzdy, zákonné odvody

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

Učivo

Mzdová soustava, složky mzdy, mzdové předpisy
Pracovně právní vztahy
orientuje se v zákonné úpravě mezd a
Daně z příjmů
provádí mzdové výpočty, zákonné odvody
Systém sociálního a zdravotního zabezpečení
vypočte sociální a zdravotní pojištění

SŠŽTS Šumperk
Gen. Krátkého 30
IČ 00851167

ŠVP Strojírenství – obsluha CNC strojů 1.4
dle RVP 23-41-M/01

Stránka 78 z 118
platnost od 1.9.2017
počínaje 1. ročníkem

Komentář
popisuje pracovně právní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru
Průřezová témata
ČSP: učivo zcela zapadá do průřezového tématu
Klíčové kompetence
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 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

Občanské kompetence a kulturní povědomí
•

vysvětlí pojem udržitelný rozvoj

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
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
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
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1 týdně, P

Daňová soustava a finanční trh

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

orientuje se v soustavě daní, v registraci k
daním
rozliší princip přímých a nepřímých daní
vede daňovou evidence pro plátce i
neplátce DPH
dovede vyhotovit daňové přiznání
charakterizuje peníze a jednotlivé cenné
papíry
charakterizuje finanční trh a jeho
jednotlivé subjekty
dovede posoudit služby nabízené
peněžními ústavy a jinými subjekty a
jejich možná rizika
používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovního lístku
navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky, a vybere nejvýhodnější
finanční produkt pro jejich investování
vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
vybere nejvýhodnější úvěrový produkt,
zdůvodní své rozhodnutí a posoudí
způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se
vyvarovat předlužení
orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu, vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby

Daňový systém, přímé a nepřímé daně
Daňová evidence
Peníze, platební styk v národní a zahraniční měně,
finanční trh, cenné papíry
Úroková míra
Pojišťovací trh

Průřezová témata
ODS: proč je nutné platit daně
Národní hospodářství a EU

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

•

na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu
vysvětlí význam ukazatelů vývoje
národního hospodářství ve vztahu k
oboru
srovná úlohu velkých a malých podniků v
ekonomice státu

Funkce státu a jeho nástroje
Státní rozpočet
Struktura národního hospodářství
Činitelé ovlivňující úroveň národního
hospodářství
Hrubý domácí produkt
Ceny a inflace
Nezaměstnanost
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vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na Mezinárodní obchod, EU
Platební bilance zahraničního obchodu
finanční situaci obyvatel a na příkladu
ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
chápe důležitost evropské integrace
zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
objasní a využívá výhody obchodování s
členskými zeměmi EU

Průřezová témata
ČSP: nebezpečí dlouhodobé nezaměstnanosti - ztráta pracovních návyků

Klíčové kompetence
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•
•

seznámí se se zásadami vstupního pohovoru, na praktických cvičeních ho prezentuje
orientuje se v zákoníku práce, získá přehled o jeho obsahu, vysvětlí jeho význam

Odborné kompetence
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
•
•

posoudí význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
rozhoduje, jak efektivně hospodařit se svými finančními prostředky

4.9. Odborné vzdělávání
4.9.1. Technická dokumentace
Charakteristika předmětu
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 Projektování a konstruování.
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. Ve druhém pololetí druhého ročníku již probíhá výuka na PC a
jsou položeny základy pro předmět CAD systémy.
Pojetí výuky:
- hromadná výuka
- techniky samostatného učení a práce
- problémové učení
- praktické práce žáků
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Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení probíhají v rovině motivační, informativní a výchovné. Hodnotí se aktivity, ústní zkoušení,
písemné zkoušení, odevzdané výkresy.
Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který
je součástí školního řádu.
1. ročník

3 týdně, P

Normalizace

Výsledky vzdělávání

Učivo
Druhy technické dokumentace
Normalizace, druhy norem, druhy technických
výkresů
Druhy čar na technických výkresech
Normalizace písma
Měřítka

Žák:

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

Výsledky vzdělávání

Učivo
Názorné zobrazování
- kosoúhlá dimetrie
- pravoúhlé promítání
- řezy a průřezy
- přerušování obrazů
- zjednodušování obrazů

Žák:

Komentář
aplikuje princip zobrazování v kosoúhlé dimetrii, zobrazuje jednoduché rovinné a rotační
součásti v kosoúhlé dimetrii; užívá zákonitosti pravoúhlého promítání; používá názvy
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

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Kótování
- psaní kót
kreslí výkresy součástí – zobrazuje tvar
součástí, kótuje jejich délkové rozměry a - kótovací a vynášecí čáry
úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, - hraniční šipky
- soustava kót
úchylky geometrického tvaru a vzájemné
- kótování tvarů
polohy jejich ploch a prvků
- kreslení výkresů součástí
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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

Výsledky vzdělávání

Učivo
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

Žák:

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

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

stanovuje a předepisuje jakost a úpravu
povrchu součástí, jejich tepelné
zpracování a další požadavky

Předepisování drsnosti
- značky drsnosti
- 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
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
•

uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace, využívali při řešení
technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje informací
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3 týdně, P

Kreslení výkresu součástí

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•

kreslí výkresy jednodušších sestavení,
vypracovává k nim rozpisky součástí,
kusovníky a další související dokumentaci
vypracovává konstrukční dokumentaci
strojních součástí a prvků konstrukcí,
nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel aj.
výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu
předepisuje s využíváním norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace aj. zdrojů
informací identifikační údaje
normalizovaných strojních součástí a
prvků

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 a hřídele
- nýty a nýtové spoje
- svarové a 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,
kótuje a čte normalizované i nenormalizované součásti se závitem; kreslí, kótuje a čte hřídele,
drážkové hřídele a náboje

Výkresy sestavení

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

Výkresy sestavení
kreslí výkresy jednodušších sestavení,
Výrobní výkresy
vypracovává k nim rozpisky součástí,
kusovníky a další související dokumentaci
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
Speciální výkresy, servisní a technologická dokumentace

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné
projektové dokumentace (např.
technických zařízení budov, zařízení

- výkresy polotovarů
- kreslení schémat
- servisní dokumentace
- technologická dokumentace
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technologických pracovišť apod.)
kreslí schémata potrubí, kinematických a
tekutinových mechanizmů apod.

Komentář
rozeznává druhy polotovarů; čte z výkresů strojních součástí druh materiálu a polotovaru;
charakterizuje funkci schémat jako pomocných výkresů
Průřezová témata
IKT: online dokumentace, popis častých poruch, atd.

CAD systémy

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

Učivo

Úvod do CAD systémů
- význam CAD programů
využívá ke konstrukčním činnostem
- dělení CAD programů
výpočetní techniku s příslušnými
- prostředí
aplikačními programy
- panely nástrojů
pracuje s dalšími aplikacemi používanými
- zoom
v příslušné profesní oblasti
- otočení
- posun objektu
Pracovní prvky a tvorba náčrtů
- pracovní prvky
- náčrtové roviny
- definice pracovních rovin
- kreslení a kótování náčrtů
- druhy kót
- editace kót

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
•

•

číst a vytvářet výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty grafické
technické komunikace používané ve strojírenství; orientovat se v jednoduchých
stavebních výkresech a jednoduchých elektrotechnických schématech
zpracovávat k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční dokumentaci

4.9.2. CAD systémy
Charakteristika předmětu
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.
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Charakteristika učiva:
Předmět CAD systémy spadá do dvou oblastí RVP: Informační a komunikační technologie a
Projektování a konstruování. Učivo navazuje na předměty Informační a komunikační technologie a
Technická dokumentace.
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 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.
3. ročník

2 týdně, P

CAD systémy

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

využívá ke konstrukčním činnostem
výpočetní techniku s příslušnými
aplikačními programy
pracuje s dalšími aplikacemi používanými
v příslušné profesní oblasti

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
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Klíčové kompetence
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
•

pracovat minimálně s jedním grafickým programem typu CAD pro zpracování
výkresové dokumentace

Odborné kompetence
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce
•

využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby
4. ročník

2 týdně, P

Tvorba a úprava výkresů

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

konstruuje strojní součásti, prvky
konstrukcí, a jednoduchá sestavení

Učivo
Kreslení a kótování výkresů
Kreslení a kótování schémat
Kreslení výkresů sestav a podsestav
Popisové pole
Kusovník

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
•

konstruovat jednoduché řezné nástroje, nástroje ke tváření, jednoduché přípravky,
měřidla aj. výrobní pomůcky

Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•

vytvářet popisy jednotlivých technologických operací pro výrobu nesložitých součástí

4.9.3. Stroje a zařízení
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Stroje a zařízení 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.
Charakteristika a pojetí učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Stavba a provoz strojů, některá témata také
z okruhu Projektování a konstruování.
Probíraná témata vytváří základ pro předmět Stavba strojů a zařízení. Učivo navazuje na učivo z fyziky
a matematiky, technického kreslení a strojírenské technologie a vytváří předpoklad využití učiva v
předmětech technologie a praxe.
Pojetí výuky:
- hromadná výuka, techniky samostatného učení a práce, problémové učení, praktické práce žáků
Hodnocení výsledků žáků:
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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.
1. ročník

1+2 týdně, P

Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•

navrhuje pro dané použití druh, způsob a
provedení rozebíratelných a
nerozebíratelných spojů
předepisuje pro rozebíratelné spoje druh,
rozměry a počet spojovacích součástí a
způsob jejich pojištění
navrhuje pro ostatní nerozebíratelné
spoje druh, rozměry a počet spojovacích
součástí, velikost přesahu apod.

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

Komentář
rozlišuje druhy spojovacích součástí, vyhledává potřebné údaje 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

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

navrhuje způsoby utěsňování spojů,
způsoby utěsňování pohybujících se
součástí a volí prvky používané k
utěsňování

Učivo
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
Převody

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

Převody a jejich součásti
navrhuje podle zadaných parametrů
jednoduché i složené převody ozubenými převody: třecí, řemenové, řetězové,
ozubenými koly
koly, řemenové a řetězové převody
detailně navrhuje konstrukční provedení
základních prvků převodů (ozubených kol,
řemenic, hřídelů a jejich uložení) a
provádí potřebné výpočty
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vypočítává převodové poměry
jednoduchých a složených převodů,
stanovuje základní veličiny kinematických
mechanizmů

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

navrhovat základní druhy spojů a volit spojovací součásti, navrhovat a dimenzovat
strojní součásti k přenosu pohybu, potrubí a armatury aj. konstrukční prvky strojů a
zařízení
2. ročník

2+2 týdně, P

Mechanismy

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

Učivo

Kinematické mechanizmy:
šroubové, klikové, kuličkové, vačkové
navrhuje koncepci jednoduchých
Hydraulické mechanizmy
kinematických mechanizmů, navrhuje
- základní principy hydrauliky
jejich součásti
- hydraulické prvky
navrhuje jednoduché tekutinové
- hydraulický okruh
mechanizmy (např. pneumatické upínání - hydrogenerátory
obrobků) sestavené ze standardizovaných - hydromotory
- ventily
prvků
- ostatní prvky hydraulického obvodu
- hydraulické značky a schémata
- montáž, údržba a opravy hydraul. mech.
Pneumatické mechanizmy
- základní principy pneumatiky
- pneumatické prvky
- pneumatický okruh
- kompresory
- rozvod stlačeného vzduchu
- ostatní prvky pneumatického obvodu
- pneumatické značky a schémata
- montáž, údržba a opravy pneu. mech.
Hřídelové spojky:
ovládané a neovládané
pevné a pružné
pojistné a rozběhové

Komentář
rozlišuje jednotlivé mechanizmy, vyhledává v ST jednotlivé součásti
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Potrubí, armatury a příslušenství

Výsledky vzdělávání

Učivo
Potrubí:
základní pojmy, druhy trub,
spojování a uložení potrubí,
ochrana potrubí
Armatury:
uzavírací, regulační, pojistné, měřící

Žák:

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

zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze
standardních prvků

4.9.4. Technologie
Charakteristika předmětu
Cílem předmětu Technologie je poskytnout žákům v součinnosti s praxí 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 předmětu Praxe. Vyučující technologie integrují vědomosti
žáků, které získali v ostatních odborných předmětech. Průběh výuky musí vést k výsledným
činnostem, tj. vědomostem a dovednostem jako nutnému předpokladu pro výuku činností v praxi.
Charakteristika a pojetí učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Strojírenská technologie.
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 tvoří témata zabývající se obráběním, která mimo jiné vytváří nezbytný
teoretický základ pro předmět CNC programování a zvládnutí praktických dovedností ve 4. ročníku
v předmětu Praxe při práci na výrobcích dle zadání
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.
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1+2 týdně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•

•

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 povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
uvede příklady bezpečnostních rizik,
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci

Pracovně právní problematika BOZP
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách
organizace a na pracovišti
Bezpečnost technických zařízení

Řízení a certifikace jakosti

Měření strojních součástí a nástrojů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

•

•
•

zapisuje, zpracovává a vyhodnocuje
výsledky měření
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zná možnosti použití zkoušek
povrchových a vnitřních vad bez porušení
materiálu
zná základní zásady a normy v oblasti
řízení a certifikace jakosti výrobků
navrhuje způsoby kontroly jakosti
výrobků, způsoby jejich funkčních zkoušek
apod.

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
Jednotlivé způsoby měření
Vzájemná poloha ploch a prvků
Řízení a certifikace jakosti

Komentář
orientuje se v druzích a použití měřidel; charakterizuje metody měření s jednoduchými
měřidly; kompenzuje chyby při měření;
Orýsování

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Orýsování plošné a prostorové,
pomůcky a měřidla

Komentář
používá základní rýsovací pomůcky
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Ruční zpracování technických materiálů

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Zpracování a dělení materiálů:
pilování, ruční a strojní řezání, stříhání, sekání,
navrhuje pro jednotlivé technologické
rovnání, ohýbání
operace potřebná výrobní zařízení,
Zhotovování otvorů a závitů:
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování,
výrobní pomůcky
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

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Základní pojmy lícovací soustavy
- základní pojmy
stanovuje technologické podmínky a
- druhy lícovacích soustav
parametry provádění jednotlivých operací
- 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
Teorie obrábění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

stanovuje rozdělení operací strojního
obrábění do jednotlivých úseků a úkonů

Učivo
Obrábění materiálů
- řezný nástroj
- pohyby při obrábění
- nástrojové úhly
- vznik třísky a jejich druhy
- chlazení a mazání při obrábění
- nástrojové materiály
- nástroje na obrábění

Odborné kompetence
Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•

navrhovat základní koncepci jednoduchých operačních nástrojů, nářadí, měřidel a
dalších výrobních pomůcek

Měřit základní technické veličiny
•

používat měřidla a měřicí přístroje, vhodně aplikovat běžné způsoby kontroly a měření
základních technických veličin
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vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření a zpracovávat o nich záznamy a
protokoly

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
•

•

chápat 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
znát systém péče státu 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)
2. ročník

1+3 týdně, P

Zhotovování otvorů

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Vrtání:
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení - BOZP při vrtání
- podstata vrtání
stanovuje technologické podmínky a
- popis základních operací
parametry provádění jednotlivých operací - nástroje na vrtání
navrhuje pro jednotlivé technologické
- upínání nástrojů
- upínání obrobků
operace potřebná výrobní zařízení,
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další - druhy vrtaček
výrobní pomůcky
Vyhrubování, vystružování, zahlubování,
vyvrtávání:
použití, popis technologie, nástroje
Vrtání v přípravcích a šablonách

Soustružení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Základní pojmy při soustružení
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení - BOZP při soustružení
- řezné pohyby při soustružení
stanovuje technologické podmínky a
- vznik a druhy třísek
parametry provádění jednotlivých operací - chlazení a mazání při soustružení
navrhuje pro jednotlivé technologické
- druhy soustruhů
- hlavní části soustruhů
operace potřebná výrobní zařízení,
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další - základní upínání obrobků
Nástroje na soustružení
výrobní pomůcky
- soustružnické nástroje
- základní úhly soustružnického nože
- upínání nástrojů
Základní soustružnické operace:
soustružení čelních, válcových a odstupňovaných
válcových ploch
vrtání, vyhrubování a vystružování na soustruhu
vyvrtávání
soustružení vnitřních ploch
zapichování
soustružení normalizovaných a
nenormalizovaných drážek
upichování a vypichování
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soustružení kuželových ploch
měření kuželových ploch
řezání závitů na soustruhu
dokončovací operace na soustruhu
soustružení tvarových ploch
soustružení a válcování závitů
měření závitů
podsoustružování
soustružení při složitém upínání
úvod do CNC soustružení
nářadí a přípravky používané při soustružení
měření při soustružení
Technologické postupy – soustružení
druhy, význam a tvorba technologických postupů
Novinky ve světě soustružení
3. ročník

1+3 týdně, P

Frézování

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Základní pojmy při frézování
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení - BOZP při frézování
- řezné pohyby při frézování
stanovuje technologické podmínky a
- vznik a druhy třísek
parametry provádění jednotlivých operací - chlazení a mazání při frézování
navrhuje pro jednotlivé technologické
- druhy frézek
- hlavní části frézek
operace potřebná výrobní zařízení,
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další - upínání obrobků
Nástroje pro frézování
výrobní pomůcky
- frézovací nástroje
- základní úhly frézy
- ostření fréz
- upínání nástrojů
Základní frézovací operace - frézování:
rovinných ploch válcovou nebo čelní-válcovou
frézou
rovinných ploch pravoúhlých
osazených ploch a klínů
drážek pravoúhlých, tvaru T, rybinových
výřezů
spojených ploch šikmých
při složitém upnutí obrobku
jednoduchých tvarových ploch podle orýsování
jednoduchých tvarových ploch pomocí otočného
stolu
jednoduchých tvarových ploch pomocí složených
fréz
tvarovými frézami
Řezání materiálu pilovým kotoučem
Frézování pomocí jednoduchého dělícího přístroje
a jeho konstrukce
přímé a nepřímé dělení
dělení na stupně a nestejné díly
diferenciální dělení
frézování drážek na kužely
frézování šroubů a závitů
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frézování čelních ozubených kol
frézování řetězových kol
měření při frézování
Technologické postupy – frézování
druhy, význam a tvorba technologických postupů
Novinky ve světě frézování
Broušení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Základní pojmy při broušení
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení - BOZP při broušení
- řezné pohyby při broušení
stanovuje technologické podmínky a
- vznik a druhy třísek
parametry provádění jednotlivých operací - chlazení při broušení
navrhuje pro jednotlivé technologické
- druhy brusek
- hlavní části brusek
operace potřebná výrobní zařízení,
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další - upínání obrobků
Brousící nástroje
výrobní pomůcky
- druhy brusných nástrojů
- brusiva a jejich druhy
- pojivo, zrnitost, tvrdost a sloh brusného kotouče
- tvary brusných kotoučů
- údaje na štítku brusného kotouče
- upínání a vyvažování brusných kotoučů
- orovnávání brusných kotoučů
Základní operace při broušení - broušení:
jednoduchých rovinných a válcových ploch
tvarových ploch
šablon
vnitřních a vnějších ploch
kuželových ploch
úkosů
kopírovací brusky
Zvláštní druhy broušení
bezhroté broušení
broušení závitů a ozubených kol
jemné broušení
Měření při broušení
Technologické postupy – broušení
druhy, význam a tvorba technologických postupů
Novinky ve světě broušení
4. ročník

1+3 týdně, P

Další metody obrábění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Hoblování:
BOZP, popis technologie, stroje, nástroje
stanovuje technologické podmínky a
Obrážení:
parametry provádění jednotlivých operací
BOZP, popis technologie, stroje, nástroje
určuje pro jednotlivé operace velikost
Protahování:
přídavků na další obrábění či zpracování BOZP, popis technologie, stroje, nástroje
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení Protlačování:
BOZP, popis technologie, stroje, nástroje
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Dokončovací metody obrábění

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Honování:
popis technologie, stroje, nástroje
stanovuje technologické podmínky a
Lapování
parametry provádění jednotlivých operací
popis technologie, stroje, nástroje
určuje pro jednotlivé operace velikost
Leštění
přídavků na další obrábění či zpracování popis technologie, stroje, nástroje
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení Superfinišování:
popis technologie, stroje, nástroje
Ševingování
popis technologie, stroje, nástroje

Speciální metody obrábění

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

navrhuje pro jednotlivé technologické
operace potřebná výrobní zařízení,
nářadí, nástroje, měřidla, přípravky a další
výrobní pomůcky

Obrábění:
laserem, ultrazvukem, vodním paprskem, plazmou
Elektroerozivní obrábění
Další speciální metody
Automatizace v obrábění

Opakování a prohlubování znalostí

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Vzájemná návaznost jednotlivých předmětů
s důrazem na praktické využití
Nové informace a trendy ve strojírenství

4.9.5. Strojírenská technologie
Charakteristika předmětu
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 především z obsahového okruhu RVP Strojírenská technologie, několik
témat také z okruhu Projektování a konstruování nebo z okruhu Stavba a provoz strojů.
V průběhu výuky se žáci seznamují s technickými materiály, jejich vlastnostmi, zkoušením, použitím,
montáží a údržbou. 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 ostatními
odbornými předměty. Probírané učivo také tvoří teoretický základ pro předmět Praxe.
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.
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Hodnocení je slovní a numerické, hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který
je součástí školního řádu.

1. ročník

2+1 týdně, P

Rozdělení materiálů, označování, vlastnosti a použití

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

navrhuje a předepisuje materiály pro
výrobu strojních součástí, prvků
konstrukcí, nástrojů, nářadí apod.

Rozdělení technologie
Vlastnosti technických materiálů:
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

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
Průřezová témata
IKT: vyhledávání materiálů podle parametrů
Zkoušení materiálů

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Zkoušky destruktivní, mechanické zkoušky
statické a dynamické
rozezná smyslovým vnímáním, popř.
Zkoušky nedestruktivní:
uskutečněním jednoduchých zkoušek
kapilární zkoušky, zkoušky prozařováním
nejpoužívanější druhy konstrukčních,
a ultrazvukem, magnetické a indukční zkoušky
nástrojových a pomocných materiálů
Zkoušky technologické
používaných ve strojírenství a při provozu Zkoušky tvrdosti:
Rockwellova, Brinella, Wickersova,
strojů

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
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Základy metalografie, tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•

•

stanovuje druhy tepelného zpracování
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí a požadavky (pevnost,
tvrdost apod.), kterých má být
zpracováním dosaženo
navrhuje postupy, technologické
podmínky a druhy technologických
zařízení k provedení operací tepelného či
chemickotepelného zpracování strojních
součástí, nástrojů, odlitků, svarků, kovací
teploty výkovků apod.
navrhuje druhy a způsoby provedení
dodatkových operací, navazujících na
tepelné zpracování a způsoby kontroly
výsledků tepelného či chemickotepelného
zpracování
kontroluje výsledky tepelného či
chemickotepelného 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
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
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
•

•

volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, druhy a
rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisovat jejich tepelné zpracování,
povrchovou úpravu apod.
dimenzovat strojní součásti a konstrukce, kontrolovat jejich namáhání a deformace

Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•

určovat pomocné a provozní materiály a hmoty, potřebné k uskutečnění předepsaných
technologických operací

Měřit základní technické veličiny
•

provádět zkoušky mechanických vlastností technických materiálů, jednoduché
zkoušky jejich technologických vlastností, zkoušky vlastností provozních hmot a
materiálů, kontrolu strojních součástí a nástrojů a podílet se dílčími měřeními na
komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení
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2 týdně, P

Provozní hmoty a pomocné materiály

Výsledky vzdělávání

Učivo
Provozní hmoty: paliva, maziva
Pomocné materiály: dřevo, sklo, kůže, technická
pryž, textilie, keramika, brusiva

Žák:

Komentář
orientuje se ve vlastnostech a použití maziv a brusiv
Koroze a ochrana proti korozi

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

určuje způsob přípravy povrchů před
jejich povrchovou úpravou a dodatkové
operace navazující na vlastní povrchovou
úpravu
navrhuje druh povrchové úpravy strojních
součástí

Koroze
chemická, elektrochemická, biologická
Ochrana proti korozi
- úprava korozního prostředí
- vhodná volba materiálu
- konstrukční úprava součásti
- povrchové úpravy

Druhy polotovarů, jejich vlastnosti, použití a výroba

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
součástí
posuzuje možnosti výroby součástí
tvářením
navrhuje způsoby tváření a jejich
rozdělení do jednotlivých operací

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

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
navrhuje tvar a rozměry
nenormalizovaných polotovarů,
zhotovuje náčrty jako podklad pro jejich
konstrukci

Učivo
Odlévání: ekonomická hlediska, technologické
posouzení, označování odlévaných materiálů
Modely, jaderníky, formy a odvzdušnění forem,
odlévání, čištění a úprava odlitků
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Komentář
popisuje technologii odlévání; orientuje se v pojmech výroby odlitků; vysvětluje jeho výhody;
popisuje jednotlivé způsoby odlévání; popisuje způsoby práce
Ocelové konstrukce, rámy strojů a zařízení

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•

•

navrhuje koncepci jednoduchých
příhradových konstrukcí
navrhuje konstrukční provedení styku
několika prutů svařovaných a nýtovaných
konstrukcí
určuje síly v jednotlivých prvcích
konstrukčních uzlů a prvky dimenzuje

Nosníky - druhy, výroba, použití
Opravy a údržba nosníků
Ocelové konstrukce:
- základní druhy hutních materiálů
- výroba ocelových konstrukcí
- příhradové konstrukce
- rámy strojů a zařízení
- oprava a údržba ocelových konstrukcí

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
•

volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, druhy a
rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisovat jejich tepelné zpracování,
povrchovou úpravu apod.
3. ročník

2 týdně, P

Spojování kovů a nekovů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•
•
•

•

navrhuje technologii a podmínky
svařování jednoduchých svarků
stanovuje technologické postupy výroby
jednoduchých svarků
určuje pro svarové spoje druhy svarů,
jejich základní rozměry, technologii
svařování, druh přídavného materiálu
apod.
předepisuje pro daný účel vhodné
pomocné materiály a hmoty (tavidla,
lepidla, tmely, těsnicí hmoty apod.)

Svařování
- BOZP při svařování
- druhy svařování
- svařování v ochranné atmosféře
- svařování plamenem
- řezání plamenem
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
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Dělení materiálů

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•
•

Učivo

Dělení materiálů
- ruční strojní řezání
navrhuje způsoby dělení předvýrobků
- střihání
stanovuje rozměry odděleného materiálu
- moderní způsoby řezání materiálů
určuje potřebné strojní zařízení
- dělení materiálů na obráběcích strojích

Komentář
rozlišuje druhy používaného ručního nářadí a strojů; vysvětluje přednosti i zápory
jednotlivých způsobů dělení, uvádí druhy používaných strojů a zařízení; popisuje
technologické postupy
Montáž výrobků a zařízení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•
•

•
•

stanovuje postupy montáže
jednoduchých podskupin či skupin
stanovuje technologické postupy
montáže jednodušších strojních
podskupin či skupin
určuje potřebné montážní nářadí
posuzuje možnosti použití
mechanizovaného montážního nářadí

Učivo
Montáž a demontáž spojů
Montáž a demontáž mechanizmů
Montáž a demontáž součástí k přenosu sil
Organizace montážních prací
Seřizování a obsluha výrobních zařízení

Údržba, opravy a provozuschopnost zařízení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
plány údržby, revizí a plánovaných oprav
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
seznamy potřebných náhradních součástí
či komponent, požadavky na druhy a
množství energií a provozních hmot

Učivo
Servisní postupy,
diagnostika technického stavu výrobků a jejich
celků
Opravárenství:
- lokalizace závad
- demontáž a montáž
- renovace součásti
- čištění části strojů pro montáž
- seřizování a přezkušování výrobků
- předání opraveného výrobku
Údržba strojů a zařízení,
jednotlivé druhy údržby
Energie pro provoz strojů

Opakování probraných témat

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Praktické využití probraných témat
Práce se strojnickými tabulkami
Práce s technologickou dokumentací
Mezipředmětové vazby a souvislosti ve
strojírenských předmětech
Novinky ve světě strojírenství
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Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•

znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•

•

mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat
si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

Odborné kompetence
Navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického
stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
•
•
•
•
•

navrhovat s použitím servisní dokumentace strojů a zařízení způsoby zjišťování jejich
technického stavu či závad
rozhodovat o způsobu opravy závad běžných konstrukčních uzlů a agregátů strojů a
zařízení
zpracovávat v souladu se servisní a provozní dokumentací strojů a zařízení plány
jejich ošetřování a údržby
vést záznamy o provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení
zpracovávat údaje pro objednávky potřebných náhradních dílů a komponent strojů a
zařízení

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce
•

využívat aplikační programy pro podporu péče o technický stav strojů

4.9.6. 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 Projektování a konstruování.
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.
2. ročník

2 týdně, P

Statika a kinematika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

řeší početními a grafickými metodami

Učivo
Úvod do mechaniky
- rozdělení mechaniky
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- 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

Průřezová témata
IKT: Žák zpětně ověřuje získané výsledky výpočtů. Některé úlohy z mechaniky řeší pomocí počítače a
CAD programů.
Pružnost a pevnost

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

provádí pevnostní kontrolu a kontrolu
deformací strojních součástí a prvků
konstrukcí

namáhání na krut
namáhání na ohyb
kombinované namáhání
namáhání na vzpěr

Průřezová témata
ČŽP: Žák při navrhování upřednostňuje nepředimenzovaná řešení a volí kvalitnější materiály, aby
snížil materiálové náklady. V návrhu řešení volí přednostně ekologicky šetrné materiály.
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
•

ovládat základní pevnostní výpočty, na jejichž základu navrhuje vhodné rozměry a
materiál součástí
3. ročník

2 týdně, P

Dynamika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

dimenzuje strojní součásti a prvky
konstrukcí

Učivo
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

SŠŽTS Šumperk
Gen. Krátkého 30
IČ 00851167

ŠVP Strojírenství – obsluha CNC strojů 1.4
dle RVP 23-41-M/01

Stránka 103 z 118
platnost od 1.9.2017
počínaje 1. ročníkem

Hydromechanika a termomechanika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

řeší základní úlohy hydrostatiky,
hydrodynamiky a termomechaniky

Učivo
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

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
•

ovládat základní pevnostní výpočty, na jejichž základu navrhuje vhodné rozměry a
materiál součástí

4.9.7. 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.
Charakteristika a pojetí učiva:
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Stavba a provoz strojů
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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1+1 týdně, P

Nauka o elektřině a magnetizmu

Výsledky vzdělávání

Učivo
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, kapacit
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

Žák:

Klíčové kompetence
Matematické kompetence
•

ze schématu zařízení vyčte a popíše jeho funkci
4. ročník

1+1 týdně, P

Elektronika, řídící a automatizační technika

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

vyjadřuje základní požadavky na
elektrické rozvody a přípojky pro menší
stroje či zařízení (napětí, příkon, velikost
jističe, typ zásuvky, potřebu např.
nevýbušného provedení rozvodu apod.)
zná základní principy činnosti jednotlivých
druhů řídicích a automatizačních systémů,
jejich účel, možnosti využití a jejich
základní stavební prvky
orientuje se v blokových schématech
jednoduchých řídicích a automatizačních
systémů

Učivo
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
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měří teplotu, tlak, vlhkost aj. fyzikální
veličin
měří plochy, objemy, otáčky, rychlosti
proudění, průtoky apod.

4.9.8. CNC programování
Charakteristika předmětu
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 Strojírenská technologie a také pokrývá témata z oblasti
Informační a komunikační technologie. Učivo navazuje na předměty Technická dokumentace,
Technologie, Strojírenská technologie a Informační a komunikační technologie.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák pochopil důvody využívání CNC strojů a naučil se vytvářet
příslušné programy. Teoreticky získané znalosti pak aplikuje ve 4. ročníku předmětu Praxe při práci na
výrobcích dle zadání
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.
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.
3. ročník

2 týdně, P

Úvod do CNC

Výsledky vzdělávání

Učivo
CNC obrábění: podstata, vývoj
Programovací jazyky: Heidenhain, Siemens,Fanuc

Žák:
Programování Heidenhain - soustružení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Heidenhain DataPilot 4110:
pracuje s dalšími aplikacemi používanými Manuál plus
Možnosti systému
v příslušné profesní oblasti
Souřadný systém os
Vztažné body
Podstata a struktura programování
Rozdělení a použití M funkcí
Využití G funkcí
Seznámení s obrazovkou
Využití klávesnice při ovládání programu
Provozní režimy
Ruční provoz a seřízení
Seřízení stroje
Správa nástrojů
Výběr nástrojů
Definování nástroje
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Chybová hlášení
Grafická simulace a její možnosti
Prvky grafického zobrazení
Zvětšování/zmenšování
Programování cyklů
Práce s cykly
Editace s cyklů
Kopírování cyklů
Cykly samostatných řezů
Úběrové cykly
Zapichovací cykly
Závitové cykly
Vrtací cykly
ICP programování
ICP obrysy
Otáčení obrysů
Editace ICP
Programování podle DIN
Tvorba CNC programů pro jednotlivé typy
součástí
Programování Heidenhain - frézování

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Heidenhain iTNC 530:
pracuje s dalšími aplikacemi používanými Manuál iTNC 530
Možnosti systému
v příslušné profesní oblasti
Souřadný systém os
Vztažné body
Podstata a struktura programování
Rozdělení a použití M funkcí
Seznámení s obrazovkou
Využití klávesnice při ovládání programu
Správa souboru
Vytvoření a zadání programů
Provozní režimy
Ruční provoz a seřízení
Tabulka nástrojů a práce s ní
Výběr nástrojů
Korekce nástrojů
Definování nástroje
Chybová hlášení
Simulace a její možnosti
Možnosti najetí a opuštění obrysu
Dráhové pohyby
Vrtání
Frézování závitů
Frézování drážek
Frézování kapes
Frézování čepů
Cykly k vytvoření bodových rastrů
Dráhové pohyby
Programování cyklů
Práce s cykly
Editace s cyklů
Kopírování cyklů
Podprogramy a opakování části programu
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Volné programování obrysů
Tvorba CNC programů pro jednotlivé typy
součástí
Odborné kompetence
Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•

vytvářet programy pro vykonávání jednodušších pracovních operací na číslicově
řízených strojích

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce
•

využívat aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby

4.9.9. Stavba a provoz strojů
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Stavba a provoz strojů rozvíjí znalosti žáků o strojních součástech, strojích a
zařízeních, dopravních prostředcích, strojích pro dopravu kapalin a plynů.
Charakteristika a pojetí učiva:
Obsah předmětu vychází ze stejnojmenného obsahového okruhu, navazuje na předmět Stroje a
zařízení.
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.
3. ročník

2 týdně, P

Energetické stroje a zařízení

Výsledky vzdělávání

Učivo
Význam a rozdělení strojů
Vodní turbíny: Peltonova, Francisova, Kaplanova
Přečerpávací elektrárny
Parní turbíny
Plynové turbíny

Žák:

Komentář
získává základní přehled o vodních dílech, turbínách, jejich částech, funkci a jejich využití v
praxi
Pracovní a hnací stroje

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

navrhuje koncepci řešení konstrukčních

Učivo
Význam a rozdělení strojů
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podskupin či skupin hnacích, pracovních a Spalovací motory:
rozdělení, části a jejich funkce,
dopravních strojů a zařízení
mazání a chlazení

Komentář
získává základní přehled o hnacích strojích a motorech, jejich částech, funkci a jejich využití
v praxi
Zdvihací a dopravní zařízení

Výsledky vzdělávání

Učivo
Zdviháky:
šroubový, hřebenový, hydraulický, pneumatický

Žák:

Dopravní a manipulační stroje a zařízení
kladkostroje a jeřáby, výtahy, dopravníky,
manipulační vozíky

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

posoudit základní druhy spojů a zvolit spojovací součásti
zpracovávat návrhy jednoduchých tekutinových mechanizmů sestavených ze
standardních prvků
analyzovat výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty grafické
technické komunikace používané ve strojírenství
dodržovat národní i mezinárodní technické normy při tvorbě výkresové dokumentace
4. ročník

3 týdně, P

Spojky a brzdy

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo
Spojky:
ovládané, neovládané, pevné, pružné, pojistné,
rozběhové

rozlišuje jednotlivé druhy strojů a
zařízení, kategorizuje je podle základních
parametrů a zná hlavní podmínky pro
Brzdy:
jejich provoz
kotoučové, bubnové, odlehčovací

Komentář
popisuje konstrukční principy jednotlivých skupin výrobků
Dopravní prostředky

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Silniční vozidla
rozlišuje jednotlivé druhy strojů a
Kolejová vozidla
zařízení, kategorizuje je podle základních

Učivo
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Plavidla
parametrů a zná hlavní podmínky pro
Letadla
jejich provoz
vyhledává a shromažďuje o dopravních
prostředcích údaje, nezbytné pro
rozhodování o optimálním řešení způsobu
dopravy či přepravy

Stroje pro dopravu kapalných a plynných látek

Výsledky vzdělávání

Stroje pro dopravu kapalných látek:
objemová a odstředivá čerpadla,
ostatní druhy čerpadel

Žák:
•

Učivo

rozlišuje jednotlivé druhy strojů a
zařízení, kategorizuje je podle základních
parametrů a zná hlavní podmínky pro
Stroje pro dopravu látek plynných:
jejich provoz
kompresory, ventilátory, dmýchadla, vývěvy

Zařízení zabezpečující pohodu prostředí

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

Učivo

Vytápění, větrání a klimatizace budov
rozlišuje jednotlivé druhy strojů a
Osvětlení pracoviště
zařízení, kategorizuje je podle základních
Hygiena prostředí
parametrů a zná hlavní podmínky pro
jejich provoz

Odborné kompetence
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce
•

zpracovávat kompletní výrobní dokumentaci pomocí CAD programu

4.9.10. Praxe
Charakteristika předmětu
Cílem předmětu Praxe je odborný výcvik tedy příprava na praktické uplatnění teoretických znalostí.
Žák chápe základní informace o výrobě součástí, materiálech a technologiích. Učí se dovednostem,
které tyto informace prakticky ověří na jednoduchých činnostech. Zpracovává materiály, kovové i
nekovové, ručně i strojově. Celý 4. ročník je pak věnován práci s CNC stroji.
Charakteristika a pojetí učiva:
Obsah předmětu vychází ze všech obsahových okruhů RVP a integruje v sobě znalosti všech
odborných předmětů. Žák při výuce zvládá základy ruční a strojní výroby součástí, jednotlivé operace
(vrtání, soustružení, frézování, broušení) a především CNC obrábění.
Při 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 partnerů a při realizaci zakázkové činnosti.
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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.
1. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3+1 týdně, P

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

•

Učivo

Pracovněprávní problematika BOZP
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
Bezpečnost při ručním obrábění
požární prevence
dovede posoudit vliv pracovních
Bezpečnost při obrábění na strojích
podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl
kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů
a zařízení postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy
poskytne první pomoc při úrazu

Komentář
řídí se bezpečnostními předpisy pro jednotlivé činnosti, pracovní úkony a práci spojenou se
strojním zařízením
Ruční zpravování kovů a vybraných nekovových materiálů

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•
•
•

volí pro jednotlivé operace potřebné
komunální nářadí, nástroje, měřidla a
další výrobní pomůcky
navrhuje pro jednotlivé operace použití
operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj.
výrobních pomůcek
měří s potřebnou přesností délky různými
měřidly a měřicími přístroji
měří úhly, tvary, jakost povrchu a
vzájemnou polohu ploch a prvků
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb

Nástroje, nářadí a pomůcky
Měření a měřidla
Orýsování a důlčíkování
Ruční obrábění
Ruční a strojní řezání kovů
Ruční řezání závitů
Rovnání, ohýbání plechu
Práce s plochými a profilovými materiály

Komentář
zná měřidla odečítací, jejich přesnosti a postup při měření; zpracovává kovové a vybrané
nekovové materiály ručním obráběním; vrtá a vystružuje otvory, řeže vnitřní a vnější závity;
měří rozměry po ručním zpracování materiálů; měří úhly úhelníky a úhloměry, kontroluje tvar
šablonami; ošetřuje pracovní nástroje a nářadí, ručně je očistí; rozeznává jednotlivé druhy
nástrojů a pomůcek pro obrábění; rozeznává typické části jednotlivých nástrojů; udržuje
nástroje a pomůcky používané při obrábění
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Odborné kompetence
Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•
•

navrhovat technologické postupy zhotovení jednodušších součástí a postupy montáže
jednodušších podskupin či výrobků
určovat stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky
pro uskutečnění jednotlivých technologických operací

Měřit základní technické veličiny
•

měřit délkové rozměry, úhly, tvary, vzájemnou polohu ploch a prvků součástí a jakost
jejich povrchu

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
•
•

•

znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeje apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli
schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu, aplikovat je a dokázat první pomoc sami poskytnout
2. ročník

3+1 týdně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výsledky vzdělávání

Učivo
Každoroční proškolení BOZP

Žák:
Vrtání a vyvrtávání

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

stanovuje druhy a rozměry
normalizovaných předvýrobků pro výrobu
strojních součástí, nástrojů apod.
stanovuje sled technologických operací
výroby strojních součástí, částí konstrukcí,
nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek
apod.
vypracovává popisy výrobních
technologických operací obrábění,
tváření, tepelného zpracování a
povrchových úprav

Učivo
Druhy vrtaček
Nástroje na vrtání
Upínání nástrojů
Upínání obrobku
Řezné podmínky
Chlazení
Vyhrubování
Vystružování
Zahlubování
Vyvrtávaní

Soustružení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

stanovuje druhy a rozměry

Učivo
Druhy soustruhů a jejich hlavní části
Soustružnické nástroje a jejich upínání, upínání
obrobků
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Volba nástrojů a jejich ošetření
Soustružení čelních ploch, řezné podmínky
Soustružení vnějších válcových ploch průběžných,
složitých válcových ploch a stupňovitých
válcových ploch
Vrtání, vyhrubování, vystružování, nástroje, řezné
podmínky
Soustružení vnitřních válcových ploch, nástroje
Zapichování, upichování, vypichování a
soustružení drážek, řezné podmínky
Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch
Řezání závitů závitníky, závitovými čelistmi a
nožem na soustruhu
Dokončovací práce na soustruhu
Soustružení tvarových ploch, soustružení při
složitém upínání obrobků
Upínání na trnech a přípravcích

Komentář
popisuje hlavní část soustruhu; volí vhodné nástroje a jejich upínání; orientuje se ve
způsobech měření na soustruhu; volí vhodné upnutí obrobku; naostří nástroje se správnou
geometrií; zvládá výrobu obrobků a volí vhodné řezné podmínky; seřizuje soustruh i nástroje
pro provedení technologických operací; volí pro zvolený způsob obrábění ekologicky vhodné
řezné kapaliny; zvládá výrobu závitů uvedenými způsoby a volbu vhodných řezných
podmínek; obrábí tvarové plochy tvarovými noži, kontroluje výsledky obrábění
šablonami; užívá ryhovací a vroubkovací nástroje; volí vhodný druh a zrnitost brusného
plátna; osvojuje si způsoby upínání při složitém upínání obrobku
Klíčové kompetence
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•

při odborných praxích a brigádách soustřeďuje informace o podmínkách a
požadavcích jednotlivých zaměstnavatelů

Matematické kompetence
•

pracuje s jednotkami charakteristickými pro studovaný obor, používá je při
praktických výpočtech

Odborné kompetence
Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•
•

určovat stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky
pro uskutečnění jednotlivých technologických operací
stanovovat technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného
zpracování
3. ročník

4 týdně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Každoroční proškolení BOZP
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Frézování

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

Učivo

Druhy frézek, hlavní části konzolové frézky
Nástroje a jejich rozdělení a upínání, upínání
stanovuje sled technologických operací
obrobků
výroby strojních součástí, částí konstrukcí,
Frézování rovinných ploch, řezné podmínky
nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek
Frézování spojených ploch pravoúhlých
apod.
Frézování spojených ploch šikmých
Frézování drážek pravoúhlých, řezné podmínky
vypracovává popisy výrobních
Řezání materiálu pilovým kotoučem
technologických operací obrábění,
Frézování jednoduchých tvarových ploch
tváření, tepelného zpracování a
Frézování při složitém upnutí obrobku
povrchových úprav
Frézování pomocí univerzálního dělícího přístrojestanovuje druhy a rozměry
seznámení
normalizovaných předvýrobků pro výrobu Frézování ozubených kol
Úvod do CNC frézování
strojních součástí, nástrojů apod.
Úvod do CNC soustružení

Komentář
popíše hlavní části konzolové frézky; pojmenuje nástroje a vysvětlí jejich upínání; vysvětlí a
předvede správné upínání obrobků; obrábí rovinné plochy, pravoúhlé plochy, spojené plochy
šikmé; volí vhodné řezné podmínky; obrábí pravoúhlé drážky; seřizuje stroj pro technologické
operace; obrábí jednoduché tvarové plochy; volí správné upnutí obrobku, frézování při
složitém upnutí obrobku; zná hlavní části univerzálního dělícího přístroje a umí vypočítat
rozdělení obvodu obrobku na požadovaný počet dílků; vysvětlí seřízení frézky a přídavných
zařízení při frézování šroubovice; zná postup, výpočet pomocí Strojírenských tabulek a
seřízení stroje pro frézování ozubených kol; kontroluje výsledky obrábění měřidly; orientuje
se v programovacím jazyku Heidenhain; umí programovat lineární dráhu, kruhovou dráhu a
cykly; volí pro zvolený způsob ekologicky vhodné kapaliny; provádí základní údržbu a čištění
stroje, nástrojů a pomůcek
Broušení

Výsledky vzdělávání
Žák:
•

•

•

Učivo

Druhy brusek a jejich části
Druhy brusných kotoučů, brusivo, pojivo, zrnitost,
stanovuje sled technologických operací
tvrdost, sloh a tvar brusných kotoučů
výroby strojních součástí, částí konstrukcí,
Broušení jednoduchých rovinných ploch, volba
nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek
řezných podmínek
apod.
Broušení rovinných ploch pravoúhlých
Broušení stupňovitých ploch
vypracovává popisy výrobních
Broušení úkosů
technologických operací obrábění,
Broušení tvarových ploch tvarovým brusným
tváření, tepelného zpracování a
kotoučem
povrchových úprav
Broušení jednoduchých vnějších válcových ploch
Broušení čelních válcových ploch
stanovuje druhy a rozměry
normalizovaných předvýrobků pro výrobu Broušení vnějších stupňovitých válcových ploch
Broušení průchozích otvorů
strojních součástí, nástrojů apod.
Broušení slepých a osazených otvorů
Broušení vnějších a vnitřních kuželových ploch

Komentář
rozlišuje druhy brusek, popíše hlavní části brusek; vysvětlí a popíše značení kotoučů; obrábí
jednoduché rovinné plochy; volí správné řezné podmínky; vyrábí jednoduché rovinné a
pravoúhlé plochy; kontroluje výsledky obrábění měřidly; obrábí úkosy pomocí pomůcek a
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přípravků; vysvětlí postup při broušení úkosů.; umí vypočítat podložení sinusového
přípravku; obrábí vnější a vnitřní válcové plochy; popíše způsob broušení kuželových ploch,
seřízení brusky obrábí vnitřní a vnější kuželové plochy a kontroluje výsledky měřením; volí
pro zvolený způsob ekologicky vhodné kapaliny; provádí základní údržbu a čištění stroje,
nástrojů a pomůcek
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence
•

čte grafickou dokumentaci z oboru

Odborné kompetence
Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické
podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
•
•

určovat stroje, zařízení, komunální nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky
pro uskutečnění jednotlivých technologických operací
stanovovat technologické podmínky pro operace obrábění, tváření, tepelného
zpracování
4. ročník

4 týdně, P

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výsledky vzdělávání

Učivo
Každoroční proškolení BOZP

Žák:
Práce na výrobcích dle zadání

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•

•

•
•
•

•

navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí, prvků a
součástí konstrukcí, nástrojů, nářadí a
dalších výrobních pomůcek
podle návrhu technologa konstruuje
nářadí, nástroje, přípravky, měřidla aj.
výrobní pomůcky pro strojírenskou
výrobu
stanovuje rozměry předvýrobků a
polotovarů
navrhuje koncepci operačních nástrojů
stanovuje sled technologických operací
výroby strojních součástí, částí konstrukcí,
nástrojů, nářadí, výrobních pomůcek
apod.
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy

CNC programování a obrábění:
Heidenhain DataPilot 4110
Heidenhain iTNC 530
Sinumerik Siemens 828D
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Klíčové kompetence
Personální a sociální kompetence
•
•
•

přijímá příslušnou roli v týmu a plní její úkoly
jedná v zájmu týmu, své zájmy podřídí zájmům skupiny
aktivně se účastní práce ve skupině

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•

přistupuje zodpovědně k vlastnímu profesnímu vzdělávání a budoucímu uplatnění v
praxi

Odborné kompetence
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
•
•
•

chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti
dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
•

řešit při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na
životní prostředí, sociální dopady
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5. Volitelné předměty
5.1. Cvičení z cizího jazyka
Cvičení z cizího jazyka bezprostředně navazuje na výuku ANJ. 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.
Obsah předmětu Cvičení z cizího jazyka - ANJ upevňuje a rozvíjí následující dovednosti:
• souvislý mluvní projev a schopnost vedení dialogu (Speaking skills),
• srozumitelné a bezchybné psaní odpovídajícího textu (Writing skills),
• čtení textu s pochopením jeho hlavních myšlenek (Readinig skills),
• poslech mluveného projevu a jeho porozumění (Listening skills).
Všechny dovednosti se vztahují k reáliím regionu, České republiky, anglicky mluvících zemí a také
studovaného oboru.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 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.
Výuka používá předchozí testy a další 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.
4. ročník

0+1 týdně, V

Výsledky vzdělávání
Žák:
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje
vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby
• 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 reáliích
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z
oblasti zaměření studijního oboru

Učivo

Dialogy
Písemná cvičení
(slohy)
Testy
Články
Gramatická
cvičení
Poslech
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5.2. Cvičení z matematiky
Předmětem Cvičení z matematiky je intenzivní příprava na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušku.
Žáci:
- pracují s kalkulátorem a tabulkami (nejlépe s těmi, které si vezmou k didaktickému testu)
- rozebírají znění zadaných úloh (čtení s porozuměním)
- určují optimální strategie řešení a řeší zadané úlohy
- zapisují výsledky či celý postup (podle pokynů) u otevřených úloh
- vybírají správnou odpověď v případě uzavřených úloh
- rozhodují o správnosti či nesprávnosti tvrzení a svou volbu označí
- provádí přiřazení vybrané (správné) odpovědi k zadané otázce
Uvedené činnosti provádí pod vedením učitele se stále rostoucí mírou samostatnosti.
Úlohy jsou vybírány z předchozích didaktických testů a dalších zdrojů (sbírek úloh).
Hodnocení žáků je průběžné. V případě didaktického testu je žák seznámen se svým bodovým ziskem
(procentuální úspěšností) a odpovídajícím stupněm hodnocení, v ostatních případech hodnocení
odpovídá klasifikačním zásadám dle ŠŘ, sleduje se aktivita a samostatnost žáků.
4. ročník

0+1 týdně, V

Řešení úloh z jednotlivých oblastí

Výsledky vzdělávání
Číselné obory

Žák:
•

•

Učivo

porozumí zadání úkolu nebo určí jádro
problému, získává informace potřebné
k řešení problému, navrhuje způsob
řešení, popř. varianty řešení, a
zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří
správnost zvoleného postupu a
dosažené výsledky

Algebraické výrazy
Rovnice a nerovnice
Funkce
Posloupnosti a finanční matematika

provádí reálný odhad výsledku řešení Planimetrie
dané úlohy

Stereometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Analytická geometrie
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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.
K velmi dobré spolupráci dochází se školskou radou a Nadačním fondem SŠŽTS, rodiče,
případně sami žáci mohou ovlivňovat celou řadu školních aktivit.
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 Strojírenství - Obsluha CNC strojů. Při přípravě ŠVP došlo k průzkumu
potřeb regionu. Dále byla diskutována na úrovni Úřadu práce Šumperk, Předsednictvu
Okresní hospodářské komory a Radě pro Rozvoj lidských zdrojů Olomouckého kraje.
SPOLUPRÁCE:
a) Pověřený pracovník aktivně vyhledává a zprostředkovává umisťování žáků na odbornou
praxi
b) při maturitních zkouškách - profilové maturitní zkoušky – se škola obrací prostřednictvím
zástupce ředitele na zaměstnavatele regionu a na Okresní hospodářskou komoru, z důvodů
doplnění zkušební komise o odborníka z praxe.
c) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurze, soutěže, poznávací akce, apod. – škola
prostřednictvím zástupce ředitele a vedoucích metodických komisí, učitelů odborných
předmětů zajišťuje tyto akce. Exkurze vedou jednotliví vyučující a odborně řídí akce.
Z jednotlivých akcí pořizují zprávy a závěry šíří v ostatních předmětových komisích.
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků – organizují zástupci ředitele podle
schváleného plánu vzdělávání pro konkrétní rok.
Sociální partnerství, odborná praxe žáků v ŠVP
Škola má navázánu 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. Koordinuje sponzoring oboru jako celku, ale i jednotlivých
žáků, informuje žáky o možnostech spolupráce se sociálními partnery a o možnostech získání
zaměstnání.

