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1. Identifikační údaje 
 
Název školy:  Střední škola Vimperk, Nerudova 267 
REDIZO:   600008681 
IČO:   00477419 
Adresa:   Nerudova 267, Vimperk, PSČ 385 01 
Ředitel:   Ing. Petr Žuravský 
Telefon:   388 411 471, 733 128 960 
Email:   info@stredni-skola.eu 
www:   www.stredni-skola.eu 
Fax:   388 411 471 
Zřizovatel:  Jihočeský  kraj  se  sídlem v Českých Budějovicích 
    U Zimního stadionu  1952/2, 370 76 České Budějovice 
Přepracoval:   Ing. Martin Frnka, Ing. Jan Poláček 

 
 

…………………………………………. 
Ing. Petr Žuravský    

Ředitel SŠ a ZŠ, Vimperk 

2. Charakteristika vzdělávacího programu 
 
 

2.1. Identifikační údaje oboru vzdělání 
 

Název školního vzdělávacího programu: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Kód a název oboru vzdělání :    26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje  
Stupeň poskytovaného vzdělání :   střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:     3 roky, denní studium 
Platnost školního vzdělávacího programu: od 1.září 2019 počínaje 1.ročníkem 

      Přepracoval:  Ing. Jan Poláček 
 

 
 

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

2.2.1. Popis celkového pojetí vzdělávacího programu 
 
Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání 

a rozvíjení technického myšlení, získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných 
pro praktické řešení úloh, dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, 
samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.  

Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně 
technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa oboru 

Základním cílem vzdělávacího programu je vedení žáků k využívání získaných vědomostí a 
dovedností při řešení konkrétních problémů a situací. Rámec vzdělávání vzdělávacího programu 
tvoří výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v 
rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieny práce, ochraně a péči o životní 
prostředí. 

mailto:info@stredni-skola.eu�
http://www.stredni-skola.eu/�
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Vzdělávací program je orientován předmětově. Povinné vyučovací předměty se dělí na 
všeobecně vzdělávací a odborné. K všeobecně vzdělávacím předmětům patří český jazyk a 
literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, ekologie, ekonomika,  tělesná výchova 
a informatika. Skupinu odborných předmětů tvoří  technická dokumentace, materiály a 
technologie, základy elektroniky, elektronika, číslicová technika, automatizace, elektrická měření 
a odborný výcvik. 

 
 

2.2.2. Způsoby rozvoje klíčových a odborných kompetencí a začlenění průřezových 
témat 

 

2.2.2.1. Jazykové vzdělávání 
 
Jazykové vzdělávání se realizuje v předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk (německý 

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

 
 

2.2.2.2. Společenskovědní vzdělávání  
 
Společenskovědní vzdělávání připravuje žáky na aktivní a odpovědný občanský i 

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

 
 

2.2.2.3. Přírodovědné vzdělávání  
 
Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie. 

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

 
 

2.2.2.4. Matematické vzdělávání 
 
Matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou 

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

 
 

2.2.2.5. Estetické vzdělávání  
 
Estetické vzdělávání se realizuje zejména v literární složce předmětu český jazyk a 

literatura. Postihuje kultivační a výchovné vlivy na žáka, podílí se na rozvoji jeho duševního 
života. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvory životního a pracovního prostředí. V oblasti 
uměleckého vnímání působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na 
emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a 
norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.  

 
 

2.2.2.6. Vzdělávání pro zdraví  
 
Vzdělávání pro zdraví je zajištěno vyučovacím předmětem tělesná výchova. Cílem 

vzdělávání pro zdraví je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a 
aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke 
zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali 
potřeby svého těla v jeho biopsychosociální  jednotě a rozuměli  tomu, jak působí výživa, životní 
prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních 
emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na 
výchovu proti závislostem (na alkoholu, drogách, hracích automatech, počítačových hrách atd.) a 
na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Významné jsou i dovednosti potřebné pro obranu a 
ochranu proti nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví i život a pro chování při vzniku 
mimořádných událostí.  

 
 

2.2.2.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  
 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je obsaženo v předmětu 

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

 
 

2.2.2.8. Ekonomické vzdělávání  
 
Cílem vzdělávací oblasti je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti 

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

 
 



  5 

2.2.2.9. Odborné vzdělávání  
 
Je zastoupeno čtyřmi vzdělávacími okruhy – elektrotechnika, elektrická měření, 

elektronika a elektrotechnická zařízení. 
 
 

2.2.2.9.1. Elektrotechnika 
 
Cílem obsahového okruhu je vysvětlit především základní vztahy v elektrotechnice a 

vytvořit teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe. Obsahový okruh 
poskytuje elementární znalosti fyzikálních principů elektrotechniky a tvoří základ odborného 
vzdělávání v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající 
praktická řešení odborných problémů.  

Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech 
a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického 
vyjadřování fyzikálních zákonů a rovněž v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni 
dokáží vlastními slovy tyto vztahy popsat. Současně se žáci seznamují s různými druhy materiálů 
používaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, se způsoby používání elektrotechnických 
prvků, součástek a obvodů. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, schematické značky 
obvodových prvků a schematická znázornění obvodových vztahů.  

Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného 
proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu.  

 
 

2.2.2.9.2. Elektrická měření 
 
Cílem obsahového okruhu je zvládnutí běžných měřicích metod užívaných při opravách a 

údržbě elektrických a elektronických zařízení a přístrojů. Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje 
znalosti žáků z ostatních obsahových okruhů a vytváří ucelené specifické návyky odborného 
charakteru nezbytné pro profesní uplatnění.  

Žáci se seznamují s měřicími přístroji, umí je správně zapojovat a prakticky používat. 
Osvojují si běžné měřicí postupy užívané v elektrotechnické praxi, získávají zručnost a 
systematičnost při měření a testování elektronických součástek a obvodů. Těžiště učiva spočívá 
na diagnostikování stavu elektrotechnického nebo elektronického zařízení a jeho částí pomocí 
měření.  

 
 

2.2.2.9.3. Elektronika 
 
Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových 

prvcích a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů 
a zařízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák 
se seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, 
včetněelektronických součástek a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí 
způsoby vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a 
oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. 
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární 
ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhů elektrotechnika a elektrická měření a dále 
toto učivo rozvíjí.  
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2.2.2.9.4. Elektrotechnická zařízení 
 
Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o konstrukci elektrotechnických 

zařízení užívaných pro různá zařízení, stroje a přístroje. Žák si osvojí dovednosti a návyky 
nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým 
základem. Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při 
ovládání a řízení činnosti běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a 
servisní práce na elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných 
přípravných činností. Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a 
mechanismy. Orientuje se v běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou 
dokumentaci při výrobě, montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh 
navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí.  

 
 

2.2.3. Organizace výuky 
 
Vzdělávání v oboru  probíhá formou střídání pravidelných týdenních cyklů teoretického 

vzdělávání a odborného výcviku. Důraz je kladen na získávání praktických dovedností v 
odborném výcviku a jeho úzké navázání na teoretické vyučování. Kromě vyučování se žáci 
účastní odborných exkurzí, plánovaných besed a kulturních akcí podle aktuálního plánu. 

Teoretické vyučování začíná zpravidla v 7,30 hodin a probíhá v kmenových, odborných a 
specializovaných učebnách v hlavní budově školy a SPV Epigon, podle stanoveného rozvrhu 
hodin. Mezi stěžejní metody výuky patří frontální a skupinová výuka, v rámci předmětových 
cvičení převažuje výuka skupinová, problémová a samostatná práce.  

Odborný výcvik začíná obvykle v 7 hodin a probíhá skupinově v dílnách odborného 
výcviku umístěných v areálu školy. Ve vyšších ročnících je možnost absolvovat část odborného 
výcviku na smluvně zajištěných pracovištích v reálném provozu.  
 
 

2.2.4. Způsob hodnocení žáků 
 
Hodnocení výsledků žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT č. 13/2005 

Sb. a pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu a klasifikačního řádu SŠ. 
Hodnoceny jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech a 
jeho chování.  

Ověřování stupně zvládnutí výsledků vzdělávání se provádí zejména písemnými pracemi, 
testy, ústním zkoušením, hodnocením praktických dovedností, hodnocením samostatných prací 
a hodnocením aktivity žáka.  

 
Zvládnutí výsledků vzdělávání je hodnoceno klasifikačními stupni:  
1 - výborný  
2 - chvalitebný  
3 - dobrý  
4 - dostatečný  
5 - nedostatečný  
 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí školního roku lze vydat opis 

vysvědčení. Přesáhne-li v některém pololetí školního roku absence žáka v některém předmětu 
25%  z počtu hodin odučených v tomto předmětu za příslušné pololetí, může na žádost 
vyučujícího nařídit ředitel školy konání komisionální zkoušky k doplnění podkladů pro 
klasifikaci. 
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Chování žáka se hodnotí stupni:  
1 - velmi dobré  
2 - uspokojivé  
3 - neuspokojivé  
 
Výchovná opatření:  
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a opatření k posílení kázně.  
Za vynikající studijní výsledky, za příkladný přístup ke studiu, za reprezentaci školy, za 

příkladné činy na veřejnosti může být žáku udělena pochvala třídního učitele nebo pochvala 
ředitele školy.  

Podle závažnosti provinění mohou být žákovi udělena tato výchovná opatření k posílení kázně: 
napomenutí třídním učitelem, napomenutí učitelem odborného výcviku, důtka třídního učitele, důtka 
učitele odborného výcviku, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia.  
 
 

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

 
Žáci se speciálními potřebami učení jsou ve škole evidováni. Jsou zohledňováni již při 

přijímacím řízení a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáka zajišťovány 
mimo jiné i formou individuální integrace dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j. 13710/2001-24 ze dne 6. 
6. 2002.  

Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního 
pracovního tempa žáků, formy zkoušení – dle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení 
ústní nebo naopak písemné, kopírování učebních textů a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, 
zadávání samostatných prací, používání studentských notebooků a v neposlední řadě 
poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími. 

Žákem mimořádně nadaným je žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na 
základě pedagogicko-psychologického vyšetření.  Odborné vyšetření je podkladem pro vytvoření 
podpůrných programů a opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných individuálních 
vzdělávacích plánů, odrážejících specifika daného žáka. Je podkladem pro rozšíření, případně 
změnu organizace vzdělávání, pro využívání speciálních metod, postupů, forem, didaktických 
materiálů vedoucích k obohacování učiva a k akceleraci vzdělávání, která může vést i k přeřazení 
žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. 
 
 

2.2.6. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 
 
Při výuce  a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných 

činnostech, škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku škola 
prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s 
ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. 

Rozpisem dohledu během přestávek, před a po vyučování škola zajišťuje kontrolu 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Na provozních pracovištích odborného 
výcviku nepřipustí výuku, pokud prostory nebudou odpovídat požadavkům příslušným 
hygienickým normám a ustanovením stavebního zákona. Výuka odborného výcviku a jakákoliv 
další praxe mimo školu probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi školou a osobou, která 
zabezpečuje odborný výcvik, vždy pod vedením příslušného instruktora.  
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Škola prověřuje provádění odborného dohledu nebo přímého dohledu při praktickém 
vyučování. Pozornost zaměřuje na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na provozních pracovištích. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně doškolováni a 
přezkušováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných 
právních předpisů.  

Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, 
dále všech vyhrazených technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, 
které slouží pro výuku nebo činnosti s ní související.  

Bude dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím 
programu, který respektuje fyziologické a psychohygienické potřeby žáků, podmínky a obsah 
vzdělávání.  

Pozornost pedagogických pracovníků, výchovných poradců a metodika prevence sociálně 
patologických jevů je věnována ochraně žáků před násilím, šikanou, drogovými a dalšími 
závislostmi a jinými společenskými negativními jevy.  

Ve škole je průběžně realizováno neustálé zlepšování pracovního prostředí podle 
požadavků hygienických předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných 
prostor je v souladu s příslušnými normami. Škola důsledně vytváří a dodržuje pracovní 
podmínky mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví, a 
podmínky, za nichž mohou výjimečně i jiné práce z důvodu přípravy na povolání. Žáci jsou 
pravidelně seznamováni s požárními předpisy, používáním dostupných hasebních prostředků a 
evakuací v případě požáru pracoviště.  

Je vytvářeno pracovní prostředí a podmínky podporující zdraví žáků ve smyslu národního 
programu Zdraví pro 21. století.   
 
 

2.2.7. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 
 
Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 

vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.  

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů a 
zdravotní způsobilosti.  

Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro 
tento obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a 
zveřejní je nejpozději do konce března.  

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují  uchazeče ze 
vzdělávání v programu vzdělání jsou: 

 
a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu 
b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a  
koordinaci.   
c) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující rizika 

vibrací 
d) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických 
e) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
f) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a kolapsové stavy  
g) Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž 
h) Nemoci stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon povolání 
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2.2.8. Způsob ukončení vzdělávání 
 
Vzdělávání v oboru  se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se organizuje 

podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů).  

 
 

2.3. Charakteristika školy 
 
 

2.3.1. Tradice školy a její postavení v regionu 
 
Střední škola, Vimperk  vznikla sloučením SOU a U Vimperk, Nerudova 267 se SOU, OU a U 

zemědělským Dub u Prachatic, SPV Vimperk, Pasovská 148 a Domovem mládeže Vimperk, 
náměstí Svobody 44.  Navazuje na dlouholetou tradici přípravy mládeže na povolání v bývalém 
SOU při OSP Vimperk. 

 
 

2.3.2. Vzdělávací, volnočasové, ubytovací a jiné  možnosti a služby 
 
Střední škola ve středním vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům 
obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 
upevňuje jejich hodnotovou orientaci. 

Poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou a také 
speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, zajišťuje výchovně vzdělávací 
činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může 
provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. 

Škola zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a 
školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. 

Je příspěvkovou organizací a disponuje několika budovami ve Vimperku. Povolenými 
okruhy doplňkové činnosti navazujícími bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti SŠ jsou 
ubytovací služby, hostinská činnost, výroba videoprogramů, výroba, instalace a opravy 
elektronických zařízení, další vzdělávání dospělých, specializovaný maloobchod a vyučování 
řízení motorových vozidel. 

Teoretická výuka probíhá v učebnách v Nerudově ulici a v několika nově vybudovaných 
odborných učebnách v Pasovské ulici ve Vimperku. 

 
Odborný výcvik probíhá: 
-u stavebních oborů na odborných pracovištích ve škole a u vybraných stavebních firem, je 
využívána i spolupráce s partnerskou školou BS Waldkirchen  
-u opravárenských oborů ve vlastních dílnách a svářecí škole  
-u elektrotechnických oborů na odloučeném pracovišti Pasovská 148, Vimperk  
 
 
Přehled oborů vzdělání: 
 
Obor vzdělání dvouletý s výučním listem 
 Stavební výroba       36-67-E/503 
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Obory  vzdělání tříleté s výučním listem: 
 zedník         36-67-H/01 
 pokrývač        36-69-H/01 
 instalatér        36-52-H/01 
 tesař         36-64-H/01 
 autoelektrikář        26-57-H/01 
 elektromechanik pro zařízení a přístroje    26-52-H/01 
 opravář zemědělských strojů      41-55-H/01 
 zemědělec  farmář       41-51-H/01 
 opravářské práce       41-55-E/002 
 zednické práce        36-67-E/001 
 
Obory vzdělání  čtyřleté s maturitou: 
 mechanik  elektronik       26-43-L/001 
 mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 39-41-L/002 
 
 

2.3.3. Zapojení školy do místního společenského života,  mezinárodní kontakty školy 
 
Naše škola se výrazně podílí na přeshraniční spolupráci zejména s Bavorskem. Od roku 

1991 úzce spolupracujeme se Staatliche Berufsschule Waldkirchen, s níž se nám podařilo 
uskutečnit řadu úspěšných projektů a naše spolupráce se neustále rozvíjí. Partnerství je 
využíváno zejména pro účely odborných praxí našich studentů. Díky studijnímu programu 
SOKRATES byl vybudován ve Vimperku  "Pavilon přátelství", naši studenti se zúčastnili 
zahradnické výstavy  "Natur in Waldkirchen" , kde představili svůj projekt "Hnízdo". Součástí 
expozice byla také jedna z částí "Pavilonu přátelství". 

Na základě přímé zahraniční spolupráce vznikl unikátní česko-anglicko-německý slovník s 
multimediálním CD pro tesaře, pokrývače a klempíře. Díky dobře odvedené práci studentů a 
učitelů vzniklo jedinečné odborné dílo, které funkčně pomáhá při výuce a odborných praxích. 

Studenti mají dnes k dispozici tři televizní studia a několik digitálních střižen včetně 
nejnovější technologie HD, kde se podílejí na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města 
Vimperk, jejímž provozovatelem je TV studio Epigon. Tam studenti oboru elektromechanik pro 
zařízení a přístroje také vykonávají svoji odbornou praxi. 

Do provozu byla uvedena nová učebna měření vybavená špičkovými měřícími přístroji a 
nová učebna pro výuku počítačové grafiky  a střihových programů, která je svým vybavením 
unikátní v celém Jihočeském kraji a kde studenti  pracují na počítačích iMac – Apple Macintosh. 
Střední škola Vimperk tak vyučuje nadčasové technologie, jejichž ovládání bude v budoucnu 
nevyhnutelné. Tím systematicky připravuje své studenty na budoucí povolání a umožňuje jim 
získat kvalitní znalosti v oboru, čímž zvyšuje jejich profesionální standard a uplatnění v 
pracovním životě.  

Škola úspěšně podala několik grantových programů, například turnaj v sálové kopané, 
mezinárodní turnaj v bowlingu, adaptační kurz pro studenty, program Leonardo da Vinci 
"BLESK" - Bavorským lesem s kamerou, obnova a vybavení posilovny SŠ Vimperk, programování 
jednočipových mikroprocesorů a další. 

 
 

2.3.4. Důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole 
 
Skladba oborů vychází ze zájmu o absolventy na trhu práce. Výrazný nedostatek 

pracovníků a trvalá poptávka je ve všech oborech pro stavebnictví, pro široký rozsah odborných 
dovedností a univerzální uplatnění jsou vyhledáváni i absolventi opravářských oborů.  U oborů 



  11 

orientovaných na elektroniku a elektrotechniku je jejich dobré uplatnění v praxi výsledkem 
především vysoké odbornosti a specializace.  

Protože nepatříme ke školám s velkým počtem žáků, daří se udržovat "rodinnou" 
atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky, pedagogy i ostatními pracovníky 
školy. Osobní přístup dovoluje včas zachycovat případné vznikající negativní jevy a pružně 
reagovat na výchovné problémy žáků. Příjemné a klidné vztahové prostředí a celkově přátelské 
ovzduší je dalším z důvodů, pro které se děti rozhodují pro vzdělávání na naší škole.   

 
 

2.4. Profil absolventa 
 
 

2.4.1. Uplatnění absolventa v praxi 
 
Cílem vzdělávání je výchova absolventů  pružně reagujících na požadavky praxe a trhu 

práce, kteří ovládají montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízení 
daného oboru. Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi samostatně 
pracovat v návaznosti na vyhlášku 50/78 Sb provádět a vykonávat komplexní činnost spojenou s 
instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou 
konkrétních elektrotechnických systémů a zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na 
absolvování specializačních kurzů a další zvyšování kvalifikace. 

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží 
výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i 
odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti a 
dovednosti.  

Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav 
elektrických zařízení je po získání praxe možno následně vykonat zkoušky dle právních 
předpisů pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice a stát se osobou znalou s 
vyšší kvalifikací.  

Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, 
revizního technika, vedoucího provozovny, apod., dále se může uplatnit v samostatném 
podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. 

 
 

2.4.2. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa 
 
 

2.4.2.1. Všeobecné kompetence 
 
Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: 
- porozuměl jiným lidem a byl schopen na základě vlastního sebepoznání aktivně 

komunikovat s  ostatními lidmi z různých společenských vrstev a různých etnik 
- měl vytvořenu pozitivní životní hodnotovou orientaci 
- byl připraven pro aktivní účast v demokratické společnosti 
- vnitřně uznával etické a právní společenské normy  
- poznáním klíčových historických momentů lépe chápal současnost 
- prostřednictvím mateřského jazyka rozvíjel své komunikační schopnosti slovem i 

písmem  
- pochopil význam umění pro kultivaci člověka 
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- byl schopen aktivně i pasivně se vyjadřovat v cizím jazyce k běžným životním 
záležitostem, zvládl  základy odborné terminologie svého oboru, znal základní reálie 
zemí studovaného jazyka 

- uměl základní matematické výpočty, chápal kvantitativní vztahy, rozvíjel svou 
geometrickou  

 představivost, dovedl provádět aplikované výpočty 
- pochopil vzájemnou souvislost jevů v přírodě, zejména chemických, fyzikálních a 

biologických s cílem jednat v souladu s ekologickými požadavky 
- poznal základní principy ekonomiky a dovedl je aplikovat vzhledem ke svému povolání, 

eventuálně i při podnikatelských aktivitách 
- dokázal pracovat efektivně s informacemi a využíval potenciál informačních technologií  

pro svůj obor, uplatnění a další perspektivy osobního růstu 
- chápal význam zdravého způsobu života a dokázal zařadit do svého programu pravidelné 

pohybové aktivity, uměl chránit své zdraví i zdraví ostatních a věděl, jak zasáhnout i 
v mimořádných situacích 

 
 

2.4.2.2. Odborné kompetence 
 
Příprava žáků vede k tomu, že po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent: 
- ovládá odbornou terminologii 
- zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště 
- volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ elektroinstalací 
- čte a orientuje se v technických výkresech a schématech obsažených v dokumentaci 
- ovládá fyzikální základy elektrotechniky a aplikuje je v praxi, vysvětlí základy elektroniky 

a její aplikace v oboru  
- popíše speciální elektronické obvody používané při analogovém a digitálním přenosu 

informací, jejich zpracování a použití  
- ovládá běžná elektrická měření, má znalosti o měřících přístrojích, zpracuje naměřené 

hodnoty a výsledky aplikuje  
- praktikuje dovednosti v montážních a elektroinstalačních pracích  
- popíše výpočetní techniku, její běžné aplikace, používá výpočetní techniku jako zdroje 

informací  
- řídí se bezpečnostními předpisy při stavbě, zřizování a údržbě elektronických zařízeních  
-orientuje se v základních normách a elektrotechnických předpisech, hygienických 

předpisech  
- zná základní druhy technických materiálů, jejich použití a vlastnosti 
- volí a používá stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, přípravky, zdvihací a jiná 

pomocná zařízení 
- zná základy elektrotechniky a její aplikaci v technických zařízeních budov 
- identifikuje příčiny závad instalací 
- provádí kontrolu tvaru, rozměrů, parametrů, jakosti a umí je porovnávat s údaji 

stanovenými výrobcem  
- provádí montáž a demontáž jednotlivých elektroinstalačních celků 
- dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup při opravách elektroinstalací 
- provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů s následnou kontrolou 
- dodržuje technologickou a pracovní kázeň 
- uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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2.4.2.3. Odborné kompetence obecněji vyžadované 
 
Vzděláván je systematicky zaměřeno k tomu, aby absolvent 
- si uvědomoval  odpovědnost za výsledky své práce 
- dodržoval technologickou a pracovní kázeň 
- byl schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce 
- dodržoval požadavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při  práci 
- respektoval své reálné odborné i osobnostní kvality, konstruktivně přistupoval k 

důvodné kritice 
-uvažoval a  jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě 
 
 

2.4.2.4.  Klíčové kompetence 
 
 

2.4.2.4.1. Kompetence k učení  
 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat 
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, 
absolventi by měli:  
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky  
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky  
- využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
 

2.4.2.4.2. Komunikativní kompetence 
 
Vzdělání poskytne absolventům: 
- schopnost navazovat ve vhodné formě kontakt s lidmi z různých společenských vrstev 
- umění jednat při neoficiálních  i oficiálních příležitostech, v projevech být osobitý                           
- dovednost  písemně zpracovat základní texty z běžného i pracovního života, používat 

vhodně spisovný i odborný jazyk 
- schopnost být při jednání aktivní, asertivní, ale přitom dodržovat zásady kulturnosti a 

tolerance 
 
 

2.4.2.4.3. Personální kompetence 
 

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni: 
- prostřednictvím sebepoznání a hodnocení ostatních lidí poznat individuální možnosti a 

hranice osobního růstu 
- zvládnout formy a techniky duševní práce při dodržování požadavků a zásad hygieny 

práce 
- být schopen vytvářet si plán kariérního růstu, stanovit si cíl a jednotlivé dílčí kroky 
- vytvořit si systém celoživotního upevňování znalostí a dovedností 
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2.4.2.4.4.  Sociální kompetence 
 
Po skončení vzdělávání je žák schopen: 
- efektivně, odpovědně a samostatně řešit pracovní problémy 
- mít smysl pro týmovou práci, být dostatečně flexibilní a mobilní 
- při řešení úkolů využívat moderní technologie při sběru, vyhodnocování a  prezentaci 

informací 
- pracovat se základním počítačovým vybavením i s aplikacemi vzhledem ke svému oboru 
- problémové okruhy řešit cestou aplikace logiky, matematiky a dalších poznatků 

exaktních věd a poznatků z odborných předmětů 
- nové problémové situace řešit cestou analogií a invencí 
- mít přehled o zaměstnanosti ve svém oboru, případně příbuzných oborech svého regionu 
- dokázat nabídnout své schopnosti a dovednosti potenciálním zaměstnavatelům, 

případně být ochoten se rekvalifikovat 
- analyzovat možnosti vlastního podnikání 
 
 

2.4.2.4.5. Občanské kompetence 
 
Absolvent programu vzdělání: 
- vyjadřuje aktivní zájem o společenské dění na celorepublikové i regionální úrovni, 

uvědomuje si globální problémy lidstva 
- utváří pocit zdravého patriotismu na základě poznání historie vlastního národa 
- chápe vývoj jako celoevropský fenomén a uznává i jiné kultury a hodnoty 
- kriticky, ale pozitivně uvažuje o životě a dává mu smysl 
 
 

2.4.2.5. Specifické výsledky vzdělávání 
 

Absolvent: 
- je schopen vykonávat odborné činnost při zabezpečování technického provozu 

rozhlasového a televizního řetězce, pracuje se základními typy rozhlasových 
televizních přijímačů, anténních systémů a používá je v praxi  

- dokáže realizovat rozvody televizního a rozhlasového signálu a oživovat jednotlivé 
součásti těchto systémů  

- je obeznámen se základy elektroakustiky, jednotlivými typy elektroakustických 
měničů, způsob instalace a zapojení, ozvučování  

- uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka  
- pracuje samostatně a svou činnost koordinuje se spolupracovníky 
- orientuje se na trhu práce ve svém oboru 

 
 

2.4.3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 
 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je 
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní 
zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se 
řídí platnými předpisy. 
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2.5. Podmínky realizace ŠVP 
 

2.5.1. Materiální podmínky 
 
V současné době Střední škola Vimperk disponuje celkem pěti budovami ve Vimperku, 

Nerudova 267 (hlavní budova SŠ, domov mládeže, dílny, elektrodílny) o celkovém počtu 14 tříd, 
kapacitou školní jídelny 300 strávníků, kapacitou domova mládeže 100 ubytovaných a kapacitou 
SŠ 360 žáků, dále domovem mládeže Brantlova 244 s kapacitou 34 ubytovaných a kapacitou 
školní jídelny 330 strávníků, školní jídelnou Rožmberská 71 s kapacitou 330 strávníků, budovou 
v Pasovské ul. 148 a ulici Boubínské, kde jsou dílny odborného výcviku. 

Budovy jsou klasické, zděné, v roce 1995 provedena plynofikace kotelny, která je v užívání  
Střední školy. Zároveň byla provedena změna vytápění domova mládeže – místo akumulačních 
kamen vytápění ústřední, napojené na plynovou kotelnu SŠ,  vytápění je horkou vodou. 

Odborný výcvik u opravářských oborů probíhal ve vlastních dílnách odborného 
výcviku.První ročníky dílně ručního obrábění kovů, druhé a třetí ročníky v montážní dílně 
automobilů, soustružně a kovárněa svařovně. 

 
 

2.5.2. Personální podmínky 
 
 

 Fyzické 
osoby Kvalifikace Od. praxe Způsobilost Prac. poměr 

Vedení školy 1 + 1 100% 32 let 100% 2x doba neur. 

Učitelé 15 100% 29 let 100% 

1 ext. učitelé 
+  
1x doba urč. 
13x doba neur. 

Učitelé OV 13 100% 28 let 100% 12x doba neur. 
1x doba urč. 

Vychovatelé 6 100% 32 let 100% 6x doba neur. 

Ped.pracovníci 
celkem 36 100% 30 let 100% 

1x ext. učitelé 
33x doba neur. 
2x doba urč. 

Ostatní 25 100% 29 let 100% 
19x doba neur. 
4x doba urč. 
2x soub. p.p. 

Pracovníci 
Celkem 61 100% 29,5 let 100% 

1x ext. učitelé 
2x soub. p.p. 
52x doba neur. 
6x doba urč. 
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Vzdělávací program je realizován kvalifikovaným pedagogickým týmem, který uplatňuje 

principy systémového řízení. Důraz je kladen především na: 
- žáky jako příjemce vzdělávací služby 
- zapojení žáků do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb 
- podíl všech pracovníků školy na tvorbě vzdělávacích strategií 
- zapojení všech partnerů školy do identifikace a evaluace vzdělávacích cílů 
- týmovou spolupráci 
- pozitivní motivaci 
- metody autoevaluace 
- principy trvalého zlepšování 
Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro 

výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu s platnými předpisy. 
Pro zjištění klimatu školy bylo provedeno dotazníkové šetření, s jehož výsledky byli 

seznámeni všichni pracovníci školy. Předpokládá se, že se bude tento způsob autoevaluace 
pravidelně opakovat a stane se jedním z kritérií posuzování úspěšnosti ŠVP. 

 
 

2.5.3. Organizační podmínky 
 

- průběh vzdělávání je koncipován tak, aby byl zajištěn soulad mezi teoretickým vyučováním, 
praktickým vyučováním i výchovou mimo vyučování 

- odborný výcvik žáků zajistí škola na vlastních pracovištích a na pracovištích partnerských 
firem 

- osvěta, výchova a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchova ke zdraví budou vedeny v 
souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

- rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve světě práce bude prováděn ve 
spolupráci se sociálním partnerem Úřadem práce v Prachaticích 

- škola je dostatečně vybavena, aby mohla provádět aktivní rozvoj kompetencí žáků v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 

- do výuky budou zařazována témata z problematiky ochrany člověka za mimořádných situací 
- zvýšená pozornost bude věnována vzdělávání a integraci žáků se zdravotním znevýhodněním a 

žákům mimořádně nadaným. 
 

 

2.5.4. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávacích akcích 
 
Škola vychází z platných zákonů,  předpisů a  metodických pokynů  v návaznosti na rizika 

vyplývající z provozu školy a průběhu odborného výcviku. 
 

 

2.6. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Prachatice,  Rohde Schwarz Vimperk,  IT 
Profi Vimperk, Agrozet Husinec, Hansa Kralovice a další firmy a organizace, s nimiž škola 
spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. 

Dlouholetým partnerem je i Staadtliche Berufschule Waldkirchen, se kterou 
spolupracujeme na řadě společných projektů. 

Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím 
školské rady ovlivňovat vzdělávací proces. 
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3. Učební plán 
 
 

3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 
 
 

          

Škola Střední škola, Vimperk, Nerudova267     
Kód a název oboru 

vzdělávání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje   
Název ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje     

RVP   ŠVP     
Vzdělávací oblasti  Min. počet Vyučovací předmět Počet týdenních Využití  

a obsahové okruhy týden. vyuč. 
 

vyučovacích dispon.  
  hodin celkem   hodin celkem hodin 

Jazykové vzdělávání         
     Český jazyk 3 Český jazyk a liter. 3   
     Anglický jazyk/Německý 

jazyk 6 
Anglický jazyk/Německý 

jazyk 6   
Společenskovědní vzdělávání 3 Občanská nauka 3   
Přírodovědné vzdělávání 4 Fyzika 4 2 
  Chemie 1  
    Ekologie 1   
Matematické vzdělávání 5 Matematika 6 1 
Estetické vzdělávání 2 Český jazyk a liter. 2   
Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova 3   
Vzdělávání v IKT 3 Informatika 3   
Ekonomické vzdělávání 2 Ekonomika 2   
Elektrotechnika 5 Základy elektrotechniky 6 1 
Elektrická měření 5 Elektrická měření 5   

  18 Materiály a technologie 3   
Elektronika   Elektronika 9   
    Číslicová technika 2   
    Odborný výcvik 4   
Elektrotechnická zařízení 18 Technická dokumentace 1   

    Automatizace 2   
    Odborný výcvik 15   

Disponibilní hodiny 19 Odborný výcvik 15 15 
          
Celkem 96   96 19 
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3.2 Učební plán oboru vzdělávání 
 
 

3.3 Poznámky k učebnímu plánu 
 

• estetické vzdělávání je zahrnuto do předmětu český jazyk a literatura 
• disponibilní hodiny jsou využity v předmětu odborný výcvik, fyzika, matematika a 

základy elektrotechniky  

3.4 Přehled využití týdnů ve školním roce 
 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3.ročník 
Výuka podle rozpisu učiva 33 33 30 
Lyžařský výcvikový zájezd 1 0 0 
Sportovně turistický kurz 0 1 0 
Závěrečná zkouška 0 0 1 
Časová rezerva 6 6 5 
Celkem týdnů 40 40 36 
 
 
Forma a podíl praktického vyučování 

Výuka je rozvržena do cyklů po 2 týdnech, střídání teoretických předmětů a odborného 
výcviku je upraveno rozvrhem.   

Názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin  

V ročníku Celkem/za 
studium 1. 2. 3. 

Povinné vyučovací předměty      
Všeobecně vzdělávací předměty 13 10 11 34/1089 
Český jazyk a literatura 2 2 1 5/162 
Anglický jazyk/Německý jazyk 2 2 2 6/192 
Občanská nauka 1 1 1 3/96 
Matematika 2 2 2 6/192 
Fyzika 2 1 1 4/129 
Chemie 1 - - 1/33 
Ekologie 1 - - 1/33 
Ekonomika - - 2 2/60 
Tělesná výchova  1 1 1 3/96 
Informatika 1 1 1 3/96 
Odborné předměty 16 24 22 62/1980 
Základy elektrotechniky 5 1 - 6/198 
Technická dokumentace 1 - - 1/33 
Materiály a technologie 3 - - 3/99 
Elektronika - 5 4 9/285 
Číslicová technika  - 1 1 2/63 
Automatizace - 1 1 2/63 
Elektrická měření 1 2 2 5/159 
Odborný výcvik 6 14 14 34/1080 
Celkem 29 34 33 96/3069 
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4. Učební osnovy 
 
 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace, estetické vzdělávání 
 

4.1.1. Učební osnova předmětu český jazyk a literatura 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Hlavním obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj komunikačních kompetencí žáků, 

učí je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování , výměně informací na 
základě jazykových a slohových znalostí. Dalším obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvoj 
sociálních a odborných kompetencí žáků. Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky 
ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich praktického, profesního a 
duchovního života. 

 
2. Charakteristika učiva 

Výuka českého jazyka navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je pak 
rozvíjí. Zvýšená pozornost se věnuje těm tematickým celkům, ve kterých je možné aktivně 
rozvíjet vyjadřování žáků a využít jazyk jako nástroj myšlení. Vybraná literární díla využít 
k utváření názorů, postojů, zájmů a vkusu  žáků a celkově rozvíjet a kultivovat jejich duchovní 
život. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby prezentovali výsledky své práce, správně se vyjadřovali a 
vystupovali, dovedli používat programové  vybavení počítače a pracovat s informacemi 
získanými ze sítě internet. 

 
4. Výukové strategie 

Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke 
společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit , 
posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a 
sebevýchovy.Výuka českého jazyka a literatury má být proto poutavá. Je tedy třeba doprovázet 
výklad učiva názornými ukázkami, prací s texty, besedami a exkurzemi. 

Jádrem vyučování českému jazyku je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, který se opírá o 
častý stylistický výcvik. 

Literatura svým zaměřením a obsahem plní funkci esteticko-výchovnou a prostřednictvím 
vybraných literárních děl, literárních poznatků a literárně-výchovných činností se podílí na 
utváření názorů a zájmů žáků. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Do hodnocení výsledků žáků se zahrnují dvě slohové práce podle výběru vyučujícího, 
které se píší v každém ročníku/ obě školní nebo jedna školní a druhá domácí/, kontrolní diktáty, 
jazykové rozbory, písemné práce po uzavření tematických celků, průběžně ústní zkoušení i 
ověřování  schopnosti interpretovat vybraná umělecká díla, dovednosti stylistické, schopnost 
porozumět textu a opravit stylistické nedostatky. 

 
 
 



  20 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 
Komunikativní kompetence jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem. Jsou těžištěm 

předmětu. Žák získává nejen teoretické poučení o jazykových vědomostech, komunikační a 
slohové výchově, o práci s textem a o získávání informací, ale je kladen důraz na jejich 
systematické procvičování, praktickou aplikaci a zpětnou kritickou analýzu. 

Kompetence personální –žák na základě práce v týmu dokáže spolupracovat, přijímá 
hodnocení. 

Sociální kompetence – žák je schopen práce ve skupině, aktivně se podílí na řešení 
zadaného úkolu, navrhuje postupy řešení, vybírá optimální řešení. 

Kompetence řešení běžných pracovních a mimopracovních problémů – dovede pochopit a 
analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 2h týdně, 66 hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
 

Tématické celky 
 

dotacehodin 

 
Žák:  

- vysvětlí jazyk jako společenský jev 
-  rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka 
-  dovede pracovat se Slovníkem spisovné češtiny, má přehled o 

odborných slovnících 
 
 
 
 
 

- nahradí běžné cizí slovo českým akvivalentem 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srrozumitelně 
- rozlišuje konvenčnost a nekonvenčnost vyjadřování 
- rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho částem, dovede obsah 

vyjádřit vlastními slovy 
- zná pravidla pro psaní přímé řeči 
- umí obhájit svá stanoviska 
- klade otázky a vhoůdně formuluje odpovědi 

 
 
 

- umí pracovat s internetem 
- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- používá klíčová slova při vyhledávání informací 

 
 
 

Žák: 
- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly 

mezi nimi 
- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- postihne význam textu 

 
 
 
 
 

 

 
Český jazyk 
1. Obecné poznatky o jazyce   
- čeština jako národní jazyk 
- původ jazyka 
- spisovné a nespisovné útvary národního 
jazyka 
- jazykové příručky a slovníky 

 
2. Zdokonalování jazykových a pravopisných 
vědomostí a dovedností   
- slovo a  jeho význam 
- obohacování slovní zásoby 
- druhy vět 
-opakování a procvičování vědomostí 
z pravopisu – vyjmenovaná slova, psaní ě,   
velká písmena 
- synonyma, homonyma, antonyma, metafora, 
citově zabarvené slovo 
- pořádek slov ve větě 

 
3. Komunikační a slohová výchova  
- kultura řeči 
- zvuková stránka věty 
- obecně slohu 
- funkční styly 
- přímá a nepřímá řeč 
- monolog a dialog 
- reprodukce textu  
- vypravování  

 
4. Práce s textem    
- práce s textem na internetu, v novinách a 
časopisech, pochopení textu 
 
 
 
Český jazyk –literatura 

 
1. Práce s textem    
- základy teorie literatury 
- literární druhy a žánry 
- četba a interpretace literárního textu 
- knihovny a jejich služby, internet 

 
 
 
 

 

 
 
3 

 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
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II. ročník - 2h týdně, 66 hod 
 

 
- umí rozlišit základní žánry ústní lidové slovenosti 

 
 
 
 

- má přehled o literárních památkách nejstaších období 
- zná nejvýznamnější literární památky 
- umí zařadit vybrané literární památky do příslušného historického 

období 
 
 
 

- interpretuje vybraná díla a diskutuje o nich 
- porovnává českou literaturu se světovou 

2. Ústní lidová slovesnost   
- báje, pověsti, bajky, pohádky, říkadla, přísloví 
- bible 

 
3. Česká literatura od 9. do poloviny 19. století 
- Velká Morava 
- husitské období 
- humanismus a renesance 
- baroko 
- národní obrození 
- romantismus 

 
4. Čtenářská beseda    - 
četba a interpretace vybraných děl na základě 
zájmu žáků 
- video 
 

9 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
 
Žák: 

- rozlišuje víceslovná pojmenování ze svého oboru 
- umí rozlišit slovo složené a zkratku 
- rozumí odborné terminologii ze svého oboru 

 
 
 
 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 
- určuje slovní druhy a mluvnické kategorie jmen a sloves 
- umí odůvodnit pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen 

 
 
 
 
 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně 
- umí rozlišit osobní a úřední dopis z hlediska funkčního a správně 

stylizovat obě formy dopisu 
 

- dovede správně používat odborné názvy ze svého oboru v základních 
útvarech odborného stylu, zejména v odborném popisu 

- pořizuje výpisky z odborného textu 
orientuje se v denním tisku  

 
- vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly 

mezi nimi 
 
 
 
 
 

- rozliší konkrétní literární díla podle druhů a žánrů 
- text interpretuje a debatuje o něm 
- postihne význam textu 
-  

 
- zná vybraná díla světové literatury a dokáže je interpretovat 
- interpretuje vybraná díla české literatury v kontextu doby 
- popíše události ovlivňující literární díla  
- vyjádří vlastní názor na dané skutečnosti, diskutuje o nich 

 
 
 
 

 
Český jazyk  
1. Obecné poznatky o jazyce   
- víceslovná pojmenování 
- složené a zkratkové výrazy 
- odborná slovní zásoba 

 
2. Zdokonalování jazykových a pravopisných 
vědomostí a dovedností   
- znělé a neznělé souhlásky 
- předpony a předložky s/z 
- pravopis koncovek 
- slovní druhy 
- mluvnické kategorie jmen a sloves 
- hlavní principy stavby věty jednoduché a souvětí 
- jednočlenné věty 

 
3. Komunikační  slohová výchova  
- projevy prostě sdělovací – pozdravy, blahopřání 
soustrast, osobní dopis 
- úřední dopis, žádost, reklama, vizitka, vyplňování 
formulářů 
- popis a charakteristika 
- pořizování výpisků a bibliografických záznamů 

 
 

4. Práce s textem     
- práce s informacemi na internetu, v novinách a 
časopisech 
 
 
Český jazyk – literatura 

 
1. Práce s textem     
- základy teorie literatury 
- literární druhy a žánry 
- četba a interpretace literárního textu 
- práce s internetem 

 
2. Světová realistická literatura  
  
     

 
 
 

3. Česká literatura od poloviny 19. století do 1. 
světové války    

 
 

3 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

23 
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III. ročník -1 h týdně, 30 hodin 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
Tématické celky 

  
Dotace hodin 
 

 
 

Žák: 
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 
- dovede pracovat se Slovníkem cizích slov 

 
 
 

- dovede se logicky ptát na větné členy a druhy vedlejších vět 
- rozliší větu hlavní a vedlejší 
- klade správně interpunkci ve větě i v souvětí 

 
 
 
 

- umí napsat vlastní životopis 
- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi 
- umí sestavit formálně správně objednávku i reklamaci 

 
 

- zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 
- orientuje se v denním tisku 

 
 
 
 
 

- text interpretuje a debatuje o něm 
- vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl 

 
 

- umí popsat události ovlivňující literární díla české i světové literatury 
- interpretuje vybraná díla české i světové literatury v kontextu doby 

 
 
 
 

- umí popsat události ovlivňující literární díla české i světové literatury 
- interpretuje vybraná díla české literatury v kontextu doby 

 
 
 
 

 
Český jazyk  
1. Jazyk 
-obohacování slovní zásoby přejímáním 
- příslovečné spřežky 

 
2. Zdokonalování jazykových a pravopisných 
vědomostí a dovedností   
- interpunkce 
- větné členy  
- souvětí souřadné a podřadné 
- druhy vedlejších vět 
- vztahy mezi větami hlavními 
 
3. Komunikační a slohová výchova   
- životopis 
- úvaha 
- objednávka, reklamace 
 
4. Práce s textem     
- práce s informacemi na internetu, v novinách a 
časopis 

 
 

Český jazyk – literatura 
 

1. Práce s textem    
- četba a interpretace literárního textu 
- internet, noviny a časopisy 

 
2. Z naší a světové literatury mezi dvěma světovými 
válkami    

- poezie 
- próza 
- drama 
 

3. Česká literatura po roce 1945  
- válka v literatuře 
- literatura 60. a 70. let 
- samizdatová literatura 
- současná próza 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém regionu 
- uvede klady a zápory masových sdělovacích prostředků  

- poezie 
- próza 
- drama 

 
4. Čtenářská beseda     
- četba a interpretace vybraných děl na základě 
zájmu žáků 
- žákovské referáty 
- video 

 
 
 
 

5 
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4.1.2. Učební osnova předmětu anglický jazyk 
 

 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl předmětu 
Učební osnova cizího jazyka je určena pro výuku jednoho cizího jazyka zařazeného do 

učebního plánu vzdělávacího programu tříletých učebních oborů jako povinný vyučovací 
předmět.  

 
Znalost cizího jazyka připravuje nejen žáky ke vstupu do zaměstnání, případně k vyššímu 

studiu, ale napomáhá i vlastnímu uspokojení a přípravě na život v multikulturní Evropě. 
Předpokládá nulovou nebo mírně začáteční vstupní úroveň znalostí anglického jazyka 

v závislosti na předchozí výuce cizího jazyka na ZŠ. Základní znalost cizího jazyka je zařazena do 
učební osnovy za účelem prohloubení všeobecného vzdělání žáka, pomoci jeho uplatnění na trhu 
práce a připravit ho na život v multikulturní Evropské unii a v dnešním globalizovaném světě. 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vede žáky k rozvíjení celé řady všeobecných 
kompetencí (především znalostí z oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí, 
sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků) a k rozvíjení 
komunikačních kompetencí ve zvoleném cizím jazyce v rámci učiva prvního až třetího ročníku 
výuky na středním odborném učilišti. 

Výchovné cíle výuky představují výsledně nabyté hodnoty žáka v oblasti jeho postojů, 
vztahů, preferencí a citů. Samozřejmá je i výchova ke kritickému myšlení a schopnosti přijímat 
odlišné názory. Vyučování je zaměřeno na harmonický rozvoj žáka, jeho morálních a 
charakterových hodnot. Jedná se především o čestnost, spolehlivost, rasovou a náboženskou 
toleranci k druhým, pravdomluvnost, empatii, připravenost pomoci jiným a o respekt k sobě 
navzájem.  

 
2. Charakteristika učiva 
Obsahem vyučování cizímu jazyku je systematický výcvik v řečových dovednostech 

v návaznosti na osvojené jazykové prostředky, tj. výslovnost, slovní zásobu, gramatiku včetně 
grafické stránky jazyka a pravopis v podmínkách řečových komunikačních situací, do nichž se 
zapojují různé funkce jazyka a informace z reálií. 

 
3. Cíle vzdělávání 
 

a) 
- poslech: porozumění pomalému mluvenému projevu učitele, porozumění základním pokynům, 

získat specifické informace z vyslechnutého projevu, zachytit hlavní myšlenku, odhadovat 
smysl neznámých slov 

- čtení: pozorné čtení zaměřené na pochopení textu, porozumění činnostem, událostem a dějům 
vyjádřeným v textu 

- ústně: používat jednoduchého jazyka v rozhovoru, odpovídat na dotazy 
-písemně: opisovat a doplňovat krátké texty, poznámky, krátké záznamy 

 

Řečové dovednosti 

b) 
- pravidla výslovnosti a přízvuk, slovní zásoba přizpůsobená možnostem a potřebám žáků, 

pravidla pravopisu s důrazem na odlišnosti, v gramatice základní podoba vět 
oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, konstrukce k vyjádření záporu, základní časové a 
prostorové vztahy, učivo dle rozpisu pro jednotlivé ročníky 

 

Jazykové prostředky 

c) 
- tematické okruhy z oblasti osobní, společenského styku, vzdělávací problematika a dle 

budoucích potřeb žáků 

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
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- komunikace v oblasti získávání a poskytování základních místních, časových a věcných aj. 
informací 

- jazykové funkce v běžných komunikačních situacích (pozdravy, děkování, představování se, 
debata na různé téma, jednoduché obraty apod.) 

 
d) 

- základní informace a poznatky o anglicky mluvících zemích (např. měna a kursovní lístek, 
jazyk, jídelní a nápojový lístek, jízdní řád, orientace v obchodním domě aj.) 

 
4. Strategie výuky (pojetí učiva)  

Reálie 

- při přípravě a vedení hodin vycházet z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku 
a potřebám žáků,využívat lingvistické zkušenosti žáků z mateřského jazyka, 

- vyváženě volit metody rozvíjející jak slovní zásobu, tak gramatické jevy 
- používat aktivizující metody, zařazovat do výuky jazykové dramatické prvky, hraní rolí, 

soutěže, hry, různý didaktický materiál, práci ve dvojicích, ve skupinách, rozhovory a 
vystoupení žáků, nácvik poslechu s porozuměním, podporovat samostatnost, 
komunikativnost a spolupráci žáků, rozvíjet schopnost sebehodnocení 

- přihlédnout k  budoucím potřebám žáků 
- využívat nejen učebnici, ale i jiné textové materiály, poslech kazet a CD, internet pro práci 

s textem a doplňování slovní zásob, využívání digitálního učebního materiálu 
- diagnostikovat žáky podle základních typů učení (auditivní, vizuální), zohledňovat žáky se 

specifickými poruchami učení, volit vhodné strategie a individuální přístup k nim 
- v průběhu výuky zařazovat poznatky z reálií a zvyklostí anglicky mluvícího obyvatelstva, 

srovnávat odlišné zvyky a kulturu 
- učebnice: Chill Out 1- 3, C. Tkadlečková, T. Perná, D. Krulišová, nakladatelství Klett 
- ve výuce jsou používané strategie výuky doporučované kurikulární reformou. Ty vedou k 

získávání klíčových kompetencí. 
- interaktivní dovednosti se nacvičují formou řízeného rozhovoru ve dvojicích nebo ve 

skupinách (skupinová výuka). 
- odvaha hovořit v cizím jazyce se podporuje při individuálním zkoušení ústního projevu žáků 

před třídním kolektivem. 
- žák využívá školní počítačovou síť pro odevzdávání učitelem zadaných úloh. 
- integrace odborného jazyka je zajišťována plynule od prvního roku výuky. Na konci třetího 

roku výuky žák ovládá přibližně 400 lexikálních jednotek produktivní slovní zásoby. 
 
 5. Hodnocení výsledků žáků 

Hodnotit komplexní řečové dovednosti žáků s důrazem na porozumění v poslechu i ve 
čtení, mluvení i písemném projevu, zařazovat písemné kontrolní práce. Výsledky učení 
kontrolovat průběžně, hodnotit ústní i písemné schopnosti a znalosti žáků, ocenit osobní aktivitu 
při výuce.  

 
6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Přínosem bude především posílení a rozvinutí komunikativní kompetence, kdy žák bude 
schopen jednoduše se vyjadřovat v anglickém jazyce k účelu jednání. V oblasti kompetence 
personální a sociální bude schopen reálně si stanovit cíle v dalším jazykovém vzdělávání. Bude 
schopen řešit pracovní i mimopracovní problémy, byť omezeně, v prostředí, kde jednacím 
jazykem je angličtina. Posílí své kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků 
informačních a komunikačních technologií. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 2h týdně, 66 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 
Dotace hodin 
 

 
Žák: 
-rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka 
- vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti 
- rozumí krátkému slyšenému rozhovoru lidí vyměňujících si informace o 
základních osobních údajích 
- představí se 
- hláskuje své jméno i psaná slova 
- jednoduchým způsobem popíše sebe i svou rodinu 
- zeptá se na osobní údaje a dokáže na podobné otázky odpovědět 
- zeptá se a odpoví na čas, de, období roku 
 

 
Slovní zásoba: abeceda, čísla 1- milion, čas, měsíce, rodina a 
její členové 
Gramatika: sloveso být, osobní, přivlastňovací zájmena, 
neurčitý člen 
Výslovnost: intonace otázek, spelování hlásek, přízvuk 
 

 
 

10 
 

 
-  v krátkém textu vyhledá informace 
-  napíše jednoduchý email 
- vyhledá v čteném textu podstatné informace 
-  zeptá se na kamaráda na základní osobní údaje a na jeho každodenní život a na 

podobnou otázku odpoví 

Slovní zásoba: dovednosti, každodenní aktivity, osobní údaje, 
datum, barvy, mobilní telefon – zpráva 
Gramatika: sloveso mít, moci, přivlastňování, množné číslo 
podstatných jmen, přítomný čas prostý, člen určitý, ukazovací 
zájmena – this, that, these, those 

 
 
 

8 

 
- přiřadí názvy sportů a volnočasových aktivit k obrázkům, zachytí hlavní 
informace ve slyšeném rozhovoru 
- stručně charakterizuje běžné sporty a vyjádří svůj vztah k nim 
- pojmenuje vyučovací předměty a sdělí, který z nich má v oblibě 
- popíše oblíbené i neoblíbené činnosti 

 
Slovní zásoba: sport, hry, koníčky, volnočasové aktivity 
Gramatika: přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, časové 
předložky, rozkazovací způsob 
Výslovnost: c, ng 

 
 
 

8 

 
- rozumí slyšenému i čtenému popisu, jak se někam dostat 
- popíše, co a kdo se nachází v dané místnosti, na daném místě 
- popíše části těla 
- popíše probíhající děj a činnost 

 
Slovní zásoba: turistické atrakce, třída ve škole, nábytek, části 
těla 
Gramatika: vazba there is/ there are, přítomný čas průběhový, 
předložky místa 

 
 

8 

 
- rozumí informacím o počasí, ročním období 
- popíše, co má někdo na sobě v určitém období 
- pojmenuje aktuální činnost lidí v dané situaci či v zaměstnání 
- popíše situaci na obrázku 

 
Slovní zásoba: obyčeje, zvyky, povolání – odborná 
terminologie studijního oboru, popisná přídavná jména, 
počasí, roční doba 
Gramatika: přítomný čas průběhový, 2. stupeň přídavných 
jmen 
Výslovnost: „koncové“ - ing 

 
 

8 

- přiřadí geografické pojmy k jejich zobrazení 
- porozumí hlavním informacím v naučném textu o přírodě a zvířatech 
- dokáže vyhledat specifické informace v textu 
- napíše pohled z prázdnin, ve kterém sdělí, jak místo vypadá a co tam dělá 
 

Slovní zásoba: geografické pojmy, kontinenty, místa a budovy 
ve městě, informace o stravování 
Gramatika: spojky a, ale, nebo, potom, členy zeměpisných 
názvů, minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných sloves 

Výslovnost: ₔ 
 

 
10 

 
- v poslechu dokáže rozpoznat klíčové informace 
- postihne sled událostí v čteném textu 
- rozumí telefonnímu vzkazu a zapíše si ho 
- sdělí své budoucí plány na dovolenou 
- popíše plánované aktivity a záměry 
- vyměňuje si s kamarádem názory na „nej“ 

 
Slovní zásoba: zdraví a nemoci, činnosti ve volném čase, 
zvířata, cestování 
Gramatika: going to, 3. Stupeň přídavných jmen 
Vyslovnost: i . dive, swim 

 
 

7 

 
- konverzuje o cenách 
- zeptá se na souhlas či nesouhlas 
- rozumí telefonickým informacím 
- napíše děkovný dopis 

 
 Slovní zásoba: zařízení kuchyně, jídlo a pití, ceny 
Gramatika: some, any, počitatelná, nepočitatelná podstatná 
jména, I´d like, question tags 
Výslovnost: „a“ 

 
 
 

7 

 
II. ročník - 2h týdně, 66 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 
Dotace hodin 

 
 

Žák : 
Slovní zásoba: jídlo a pití, spotřebiče v kuchyni a kuchyňské zařízení, 
slovní zásoba v obchodě 
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III. ročník - 2h týdně, 60 hod 
 

-dokáže vyjádřit množství různých potravin 
- dokáže porozumět podstatě rozhovoru v obchodě 
- napíše seznam potravin 
- dohodne se na věcech, které se budou nakupovat 
- dokáže napsat jednoduchý recept 
- je schopen porovnat 2 obrázky 
- napsat email  

 

Gramatika: there is/ there are, počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména, how much, how many, a lot of, some, any, not enough, too, 
opakování přítomného času prostého a průběhového 
Výslovnost: s, ea 
 

 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 

 
 

- dokáže porovnat 2 druhy sportů 
- dokáže hovořit o sportech a volnočasových aktivitách 
- zeptá se na ostatní sporty, zeptá se ostatních na sporty 
- vyjádří, co do té doby zažil 
- vyjádří způsob, jakým děj probíhá 

 
 

Slovní zásoba: extréme sports, sportovní aktivity, oblíbené činnosti, 
druhy sportů, zkušenosti, pocity 
Gramatika: Present perfekt, ever, never, still, for atd., too much, too 
many, enough, and, but, because 
Výslovnost: gh, ph, ch, sh 

 
 
 

8 

 
- zhodnotí a porovná lidi, věci, situace, obrázky aj. 
- poradí, co by měl člověk udělat v určité situaci 
- hovoří o činnostech, které dělá rád či nerad 
- popíše průběh oslav svátků v České republice a v Anglii, i v dalších 

zemích 

Slovní zásoba: atrakce ve městě, orientace ve městě, sociální interakce, 
oslavy, svátky, zvyky, oblíbené činnosti a dovednosti 
Gramatika: 2 a 3 stupeň přídavných jmen, should a shouldn´t, 
předložky místa, sloveso/předložka + gerundium 
Výslovnost: r, s, sh 
 

 
 

8 

 
- popíše osobu a její charakter 
- konverzuje na téma zaměstnání 
- rozezná příslušnost osoby podle národnosti 
- rozpozná rozdíl mezi opakující se činností a právě probíhajícím 

dějem 

Slovní zásoba: přátelé z jiných zemí, národnosti, reálie – Londýn, 
pravidelné aktivity, záliby, popis člověka 
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, přivlastňovací zájmena 
 
 

 
 
 

6 

 
- hovoří o událostech v minulosti, popíše život známé osobnosti 
- popíše známá místa a památky 
- konverzuje o dopravních možnostech 
- sdělí osobní informace 

 
Slovní zásoba: Londýn, budovy a stavby, známá místa, život známé 
osobnosti, doprava, denní činnost 
Gramatika: minulý čas pravidelných sloves a nepravidelných 
Výslovnost: ed, w 

 
 
 
 

8 
 

- informuje o budoucích plánech a záměrech, komunikuje na téma 
svého uplatnění 

- hovoří o způsobech, jak lidé dělají různé věci 
- stručně vyjádří předpovědi do budoucna 
- hovoří o budoucích dohodách 
- popíše rozvrh, denní program 
- vysvětlí způsob cesty 
- podá návrh a poskytne radu 

 
Slovní zásoba: mezilidské vztahy, odpověď na dopis, odborná slovní 
zásoba – dopis budoucímu zaměstnavateli, televize, TV program 
Gramatika: going to, will a won´t, adverbs of manner, present 
continuous for future 
Výslovnost: w, ing, in, al, o, oo 

 
 
 
 
 

12 

- tvoří věty vyjadřující povinnost, dodržování pravidel, zákazy 
- sestaví návrhy 
- obhájí různé preference 

 
Slovní zásoba: potřeby pro domácnost, výlet –popis, zážitky 
Gramatika: must, mustn´t, have to, don´t have to, want to/ would like 
to 
Výslovnost: m, h, th 

 
 
 
 

8 
- popíše a vysvětlí proces, jak věc funguje 
- vyjádří účel a souvislost dějů 
- diskutuje o chování lidí s vyvozením závěrů 

 

 
Slovní zásoba: životní příběhy lidí 
Gramatika: infinitive of purpuse, first conditional, question tags with 
be 

 
 
 
 

7 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák : 

- hovoří o rutinních záležitostech 
- vysvětlí, co se děje právě teď 
- dokáže si domluvit schůzku, návštěvu 
- rozumí podstatným informacím z rozhovoru 

 

 
Slovní zásoba: studium jazyků, aktivita ve třídě, školní předměty, 
oblečení, členové rodiny, části těla 
Gramatika: present simple and continuous,, past simple and 
continuous, frekvenční příslovce, past simple review 
Výslovnost: o, u, th, sh, ch 
 
 

 
 

8 
 
 
 
 

 
- konverzace o svých plánech a schopnostech 
- mluví o svých oblíbených a neoblíbených činnostech 
- um vyjádřit souhlas a nesouhlas 
- popíše systém, jak se věci dělají a jak vznikají 

 
 

Slovní zásoba: filmy, hudba, tanec, dovednosti, popis obrázků 
Gramatika: verb/ preposition + gerund, verb + infinitive, present 
simple passive, which and who 

 
 
 
 
 

8 
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4.1.3. Učební osnova předmětu Německý jazyk 
 

  Pojetí vyučovacího předmětu 
 
1. Obecný cíl předmětu 
Učební osnova cizího jazyka je určena pro výuku jednoho cizího jazyka zařazeného do 

učebního plánu vzdělávacího programu tříletých učebních oborů jako povinný vyučovací 
předmět.  

 
Znalost cizího jazyka připravuje nejen žáky ke vstupu do zaměstnání, případně k vyššímu 

studiu, ale napomáhá i vlastnímu uspokojení a přípravě na život v multikulturní Evropě. 
Předpokládá nulovou nebo mírně začáteční vstupní úroveň znalostí německého jazyka 

v závislosti na předchozí výuce cizího jazyka na ZŠ. Základní znalost cizího jazyka je zařazena do 
učební osnovy za účelem prohloubení všeobecného vzdělání žáka, pomoci jeho uplatnění na trhu 
práce a připravit ho na život v multikulturní Evropské unii a v dnešním globalizovaném světě. 

Vyučovací předmět Německý jazyk vede žáky k rozvíjení celé řady všeobecných 
kompetencí (především znalostí z oblasti reálií a kultury německy mluvících zemí, 
sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků) a k rozvíjení 
komunikačních kompetencí ve zvoleném cizím jazyce v rámci učiva prvního až třetího ročníku 
výuky na středním odborném učilišti. 

Výchovné cíle výuky představují výsledně nabyté hodnoty žáka v oblasti jeho postojů, 
vztahů, preferencí a citů. Samozřejmá je i výchova ke kritickému myšlení a schopnosti přijímat 
odlišné názory. Vyučování je zaměřeno na harmonický rozvoj žáka, jeho morálních a 
charakterových hodnot. Jedná se především o čestnost, spolehlivost, rasovou a náboženskou 
toleranci k druhým, pravdomluvnost, empatii, připravenost pomoci jiným a o respekt k sobě 
navzájem.  

 
2. Charakteristika učiva 
Obsahem vyučování cizímu jazyku je systematický výcvik v řečových dovednostech 

v návaznosti na osvojené jazykové prostředky, tj. výslovnost, slovní zásobu, gramatiku včetně 

 
- diskutuje o různých možnostech 
- popisuje různé senzace 
- vyjádří, co je povinné a co je zakázané 
- poskytne radu a pomoc 
- projeví svůj názor 

Slovní zásoba: pravidla a omezení, školní život, problémy mladých 
lidí 
Gramatika: must, can´t, could, may, might, verbs of perception, must, 
mustn´t, should, shouldn´t 
Výslovnost: a 
 

8 

  
- popíše průběh různých situací a senzací 
- vytváří předpovědi, nabídky a sliby 
- vypráví o svých plánech a záměrech 
- popíše různé životní situace a důsledky různých činností 
- hovoří o podmínkách pro splnění budoucích událostí 

 
Slovní zásoba: vypráví obsah knihy, popis osob 
Gramatika: verb sof perception + present participle, can/could, 
future review, going to, will, first conditional – opakování 
Výslovnost: air/ear 

 
 

8 

 
- informuje o událostech, které se již staly či nestaly 
- dokáže popsat své i cizí zížitky, osobní zkušenosti 
- popíše věci a události, které jsou pro člověka důležité 

Slovní zásoba: zážitky, výlety, sport, poznávání jiných zemí, dovolená 
Gramatika: present perfekt with just, already, yet, ever, never, for, 
since 
Výslovnost: ere/ ay (where/way) 

 
 

8 

 
- rozpozná a gramaticky vyjádří pořadí událostí v minulosti 
- popíše různé věci a jejich význam pro člověka 
- hovoří o zvycích a činnostech prováděných v minulosti 
- popíše podle obrázku postup 

 
Slovní zásoba: zvyky, materiál, složení věcí 
Gramatika: used to + infinitive, past simple, passive 
Výslovnost: a/ e (waste – west) 

 
 

8 

- umí vyjádřit příkaz, nařízení 
- vyjádří poznámky a tvrzení sdělení jiným mluvčím 
- vypráví příběh 

Slovní zásoba: svět zvířat, cizí jazyk, činnost v domácnosti 
Gramatika: ask/ tell + object + infinitive, reported statements 
Výslovnost: g/ ck (dog- dock) 

 
6 

- sdělí své mínění 
- popíše imaginární situace 
- udělí radu 
- sdělí fakt o konkrétní zemi 

Slovní zásoba: příroda, klima, průmysl, Austrálie 
Gramatika: should, shouldn´t, sekond conditional 
Výslovnost: j/ sh/ ch 

              6 



  28 

grafické stránky jazyka a pravopis v podmínkách řečových komunikačních situací, do nichž se 
zapojují různé funkce jazyka a informace z reálií. 

 
3. Cíle vzdělávání 
 

e) 
- poslech: porozumění pomalému mluvenému projevu učitele, porozumění základním pokynům, 

získat specifické informace z vyslechnutého projevu, zachytit hlavní myšlenku, odhadovat 
smysl neznámých slov 

- čtení: pozorné čtení zaměřené na pochopení textu, porozumění činnostem, událostem  a dějům 
vyjádřeným v textu 

- ústně: používat jednoduchého jazyka v rozhovoru, odpovídat na dotazy 
-písemně: opisovat a doplňovat krátké texty, poznámky, krátké záznamy 

 

Řečové dovednosti 

f) 
- pravidla výslovnosti a přízvuk, slovní zásoba přizpůsobená možnostem a potřebám žáků, 

pravidla pravopisu s důrazem na odlišnosti, v gramatice základní podoba vět 
oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, konstrukce k vyjádření záporu, základní časové a 
prostorové vztahy, učivo dle rozpisu pro jednotlivé ročníky 

 

Jazykové prostředky 

g) 
- tematické okruhy z oblasti osobní, společenského styku, vzdělávací problematika a dle 

budoucích potřeb žáků 
- komunikace v oblasti získávání a poskytování základních místních, časových a věcných aj. 

informací 
- jazykové funkce v běžných komunikačních situacích (pozdravy, děkování, představování se, 

debata na různé téma, jednoduché obraty apod.) 
 

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 

h) 
- základní informace a poznatky o německy mluvících zemích (např. měna a kursovní lístek, 

jazyk, jídelní a nápojový lístek, jízdní řád, orientace v obchodním domě aj.) 
 

4. Strategie výuky (pojetí učiva)  

Reálie 

• při přípravě a vedení hodin vycházet z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, 
věku a potřebám žáků,využívat lingvistické zkušenosti žáků z mateřského jazyka, 

• vyváženě volit metody rozvíjející jak slovní zásobu, tak gramatické jevy 
• používat aktivizující metody, zařazovat do výuky jazykové dramatické prvky, hraní rolí, 

soutěže, hry, různý didaktický materiál, práci ve dvojicích, ve skupinách, rozhovory a 
vystoupení žáků, nácvik poslechu s porozuměním, podporovat samostatnost, 
komunikativnost a spolupráci žáků, rozvíjet schopnost sebehodnocení 

• přihlédnout k  budoucím potřebám žáků 
• využívat nejen učebnici, ale i jiné textové materiály, poslech kazet a CD, internet pro práci 

s textem a doplňování slovní zásoby 
• diagnostikovat žáky podle základních typů učení (auditivní, vizuální), zohledňovat žáky se 

specifickými poruchami učení, volit vhodné strategie a individuální přístup k nim 
• v průběhu výuky zařazovat poznatky z reálií a zvyklostí německy mluvícího obyvatelstva, 

srovnávat odlišné zvyky a kulturu 
• nadále zapojovat žáky učebních oborů do projektů s družební školou Berufsschule 

Waldkirchen a zúčastňovat se výměnných akcí a společných exkurzí (veletrhy řemesel, dny 
architektury aj.) 

• Učebnice: Německy od Adama, 1A - autorky Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová 
• Ve výuce jsou používané strategie výuky doporučované kurikulární reformou. Ty vedou k 

získávání klíčových kompetencí. 
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• Interaktivní dovednosti se nacvičují formou řízeného rozhovoru ve dvojicích nebo ve 
skupinách (skupinová výuka). 

• Odvaha hovořit v cizím jazyce se podporuje při individuálním zkoušení ústního projevu žáků 
před třídním kolektivem. 

• Žák využívá školní počítačovou síť pro odevzdávání učitelem zadaných úloh. 
• Integrace odborného jazyka je zajišťována plynule od prvního roku výuky. Na konci třetího 

roku výuky žák ovládá přibližně 400 lexikálních jednotek produktivní slovní zásoby. 
 

 5. Hodnocení výsledků žáků 
Hodnotit komplexní řečové dovednosti žáků s důrazem na porozumění v poslechu i ve 

čtení, mluvení i písemném projevu, zařazovat písemné kontrolní práce. Výsledky učení 
kontrolovat průběžně, hodnotit ústní i písemné schopnosti a znalosti žáků, ocenit osobní aktivitu 
při výuce.  

 
6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Přínosem bude především posílení a rozvinutí komunikativní kompetence, kdy žák bude 
schopen jednoduše se vyjadřovat  v německém jazyce k účelu jednání. V oblasti kompetence 
personální a sociální bude schopen reálně si stanovit cíle v dalším jazykovém vzdělávání. Bude 
schopen řešit pracovní i mimopracovní problémy, byť omezeně, v prostředí, kde jednacím 
jazykem je němčina. Posílí své kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků 
informačních a komunikačních technologií. 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I.ročník - 2h týdně, 66 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 
Dotace hodin 
 

 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých 
mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem i s obsahem několika snadno 
 odhadnutelných výrazů 
- vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a umí 
přeložit přiměřený text 
- reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v jednoduchých 
pracovních situacích v rozsahu osvojených jazykových prostředků, dokáže si 
vyžádat a podat jednoduchou informaci 
- umí požádat o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či sdělení, 
zpomalení tempa řeči 
- rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje nejblíže 
přirozené výslovnosti 
- uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje 
základní pravopisné normy 

 

 
1 Řečové dovednosti 
- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování 
 situačně i tematicky zaměřené 
- písemné zpracování textu (reprodukce, osnova, výpisky 
 atp.), překlad 

 
2 Jazykové prostředky 

- výslovnost 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika 
- grafická podoba jazyka a pravopis 

 
 

 
 
 
 

 
- používá tvary osobních zájmen, 
- dokáže  časovat pravidelná slovesa, 
- dokáže  vyjádřit podmět a určit pořádek slov v německé    větě, 
- dokáže stručně vyjádřit základní údaje o sobě : narození, věk, místo bydliště 
- určí základní informace o Mnichově 

3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové  
funkce 

 
Lektion 1: Wir lernen Deutsch (představování, odkud 

kdo pochází) 
Wer ist das? 
 Mnichov 

 
 
 

10 

 
- určí přídavné jméno v přísudku jmenném, 
- umí časovat sloveso sein, haben, arbeiten 
- popíše osobu,  její zaměstnání a  záliby ve volném čase 
- rozlišuje a správně užívá pozdravy v němčině 

 

 
Lektion 2: Wer lernt noch Deutsch? (ve  kterých 

zemích se  mluví německy, slovní zásoba) 
 

 
6 

 
- dokáže užívat zápor „nicht“ a „nein“ 
- dokáže vyjmenovat a používat základní číslovky 
- určí jednotlivé části adresy bydliště 

 
Lektion 3: Wie ist Ihre Adresse  

 
7 
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- určí telefonní číslo 
- vyjádří, kde osoby  pracují 

 
 

- aplikuje základní početní úkony 
- specifikuje charakteristiku osob 
- určí základní informace o Německu 

 

 
Lektion 4: Wer kommt noch dran?  
 
Německo 

 
6 

 
- tvoří 1. pád podstatných jmen 
- rozlišuje člen určitý a neurčitý 
- specifikuje vynechávání členu I. (u vlast. jmen, u povolání, u  názvů jazyků a 
studijních oborů, u označení koníčků aj.), 
- určí přivlastňovací zájmena 
- popíše členy rodiny 
- vyjádří blahopřání 

 

 
Lektion 5: Unsere Familie  

 
8 

- rozpozná složeniny a jejich člen a odvozená podstatná jména ženského rodu 
s příponou –in 
- určí povolání členů rodiny a jejich popis 
- určí základní informace o Rakousku 

 

Lektion 6: Petra und Adam erzählen  
 
 
Rakousko 

11 

 
- tvoří 4. pád podst. jmen a přivlast. zájmen, 4. pád tázacích  zájmen wer a was 
- aplikuje zápor „kein“   
- určí, kde a jak žijí členové rodiny 
- vyjáří omluvu 

 

 
  Lektion 7: Wo wohnen Sie?  

 
18 

 
 
II. ročník - 2h týdně, 66 hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 
Dotace hodin 

 
 
Žák : 
- čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty; 
- orientuje se v textu, umí v textu nalézt důležité informace, 
hlavní a vedlejší myšlenky; 
- vyjádří, jak se cítí, dokáže popsat místo, lidi nebo zážitky 
ze svého prostředí; 
- ovládá základní způsoby tvoření slov daného jazyka 
a vhodně je využívá pro porozumění textu i ve vlastním 

 projevu; 
- používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci 

 snadno předvídatelných situací; 
- má faktické znalosti především o základních geografických, 

 demografických, hospodářských, politických, kulturních 
 faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných 
 poznatků z oboru, a to v porovnání s reáliemi mateřské země 
 a jazyka; 

 

 
 
1 Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech 
s porozuměním monologických i dialogických projevů 
- techniky mluveného projevu 
- překlad 
 

2 Jazykové prostředky 
- výslovnost 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika 
- pravopis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- utvoří zpodstatnělý infinitiv 
- specifikuje lidské vlastnosti, povolání a koníčky příbuzných 
- sestaví dopis o rodině 
 
- určí základní informace o Švýcarsku 
 

 
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 

 
 Lekce 8: Wir erzählen über Familie  
 
 
 
Švýcarsko 
 

 
 
 

13 

 
- dokáže popsat,  jak se daří členům rodiny 
- určí základní informace o Berlíně 
 

 
Lektion 9: Wie geht´s?  
 Berlín 

 
2 

 
- rozlišuje časování sloves 
- rozlišuje členy rodiny a povolání  
- specifikuje určování členů 
- ovládá slovní zásobu na téma rodina a škola 
- vyjádří opak, vylučování nevhodných slov aj. 

 
Lektion 10: Shrnutí poznatků  

 
3 
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III. ročník - 2h týdně, 60 hod 
 

 
 
- dokáže časovat vybraná silná slovesa se změnou kmenové 

 samohlásky a sloveso wissen, 
- určí přivlastňovací zájmeno „svůj“ 
- rozezná jména v němčině, fráze a pokyny  v Nj, údaje o 

 koníčcích 
- pracuje s  inzeráty v Nj 
- dokáže vyprávět na téma „moje zájmy“ 
 

 
Lektion 11: Was macht  man gern?  
 

 
15 

 
- vyjádří 1. a 4. pád osob. zájmen a aplikuje zájmeno „jeder“, 
- si osvojí neurčitý podmět „man“ a „es“, užívání předpony –un 
- rozezná vyjadřování času 
- specifikuje přejatá slova z Nj 
- užívá dny v týdnu 
- dokáže vyprávět na téma „volný čas“ 
 

 
Lektion 12: Wie spät ist es?  

 
13 

 
- rozpozná vynechávání členu II. (u podstatných jmen 

 látkových a po výrazech udávajících množství) 
- rozpozná druhy nápojů 
- orientuje  se v nápojovém  lístku  – výběr nápojů 
- ovládá způsob chování v restauraci 
- aplikuje v praxi rady stran výživy 
 

 
Lektion 13: Guten Apetit – Prost!  

 
14 

 
- tvoří rozkazovací způsob, 
- definuje užití slovesa „möchte“ a postavení infinitivu v hlavní 

 větě 
- orientuje  se v jídelním  lístku 
- rozlišuje  druhy jídel 
- vede  konverzaci o stravování a odhaduje  neznámá slova 
- popíše harmonogram denních činností 
- hodnotí způsoby  stravování – zvyklosti 

 
Lektion 14: Das Sonntagsessen  

 
6 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák : 
- odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu 
a způsobu tvoření; 
- písemně zaznamená hlavní myšlenky a informace 
z vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, 
popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček, 
zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, 
jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu 
a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání; 
- vhodně používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie 
v rozsahu daných komunikačních situací a tematických 
okruhů a vybranou základní slovní zásobu 
- dovede se vyjadřovat ústně i písemně o stanovených 
tématech, pohotově a vhodně řešit každodenní snadno 
předvídatelné řečové situace i jednoduché a typické situace 

 týkající se pracovní činnosti; 
- zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní specifika 
zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České 
republice, umí je vhodně uplatnit v komunikaci a řešení 
problémů i v jiných vyučovacích předmětech; 
 

 
 
1 Řečové dovednosti 

- čtení textů včetně odborných, práce s textem 
- interaktivní řečové dovednosti: střídání 
receptivních a produktivních činností 
- překlad 
 

2 Jazykové prostředky 
- výslovnost 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika 
- pravopis 
- jazykové reálie související s osvojovanými 
jazykovými prostředky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- dokáže užívat zájmeno „dieser“ a vazbu „gibt es“, 
- vyjádří 3. pád podstatných jmen, 3. pád tázacího zájmena 

 „wer“, 3. pád přivlastňovacích zájmen a zájmen „dieser“, „
 jeder“ a „kein“, 

- dovede užívat 3. pád osobních zájmen 
- si osvojí pořádek slov po spojce „deshalb“ 

 
3 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 

 
Lektion 15: Ein Brief nach München  
 
(shrnutí vědomostí z předchozích  2 ročníků) 

 
 
 

19 
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4.2. Společenskovědní vzdělávání 
 

4.2.1. Učební osnova předmětu občanská nauka 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Vzdělávání v občanské nauce přispívá k hlubšímu pochopení života v současné 

demokratické společnosti. Klade si za cíl pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci, podnítit zájem 
o to, aby se žák stal aktivním občanem svého státu, jednal odpovědně a uvážlivě nejen 
k vlastnímu prospěchu, ale také pro veřejný zájem a prospěch. 
 

2. Charakteristika učiva 
Výuka občanské nauky na střední škole navazuje na poznatky získané na základní škole a 

dále je prohlubuje a rozšiřuje. 
 
1.ročník – v kapitole Člověk ve společnosti výuka směřuje k tomu, aby byl žák vybaven 

základními sociálními návyky pro styk s lidmi, aby chápal důležitost správného využití volného 
času . Žák získá základní poznatky o úloze náboženství a seznámit se s důležitostí volby 
životního partnera. 

V kapitole Člověk a právo směřuje výuka k tomu, aby se žák řídil zákony a byl poučen o 
základních zásadách trestního, rodinného i občanského práva. 

V kapitole Člověk ve světě ekonomiky bude seznámen se základními zásadami pracovního 
práva i s finančním hospodařením v rodině. 

V celku Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí se seznámí s hlavními zásadami 
ochrany obyvatel. 

- konverzuje na vybrané téma – např. můj přítel, kde bydlíme, 
 jízdní řád apod. 

 
 
- ovládá slabé skloňování podstatných jmen mužského rodu 
- si osvojí telefonování –dialogy 
- konverzuje stran darování dárků – nové výrazy –) 
 

 
Lektion 16: Ein Telefongespräch  

 
12 

 
- užívá předložky se třetím pádem, 
- dokáže používat odlučitelné předpony u sloves a časovat 

 způsobové sloveso „dürfen“, 
-  dokáže užívat tázací zájmeno „welcher“ 

 
Lektion 17: Eva kauft ein – im Kaufhaus (popis obchod. domu, 
rozhovor zákazníka s prodavačem, dialogy o nakupování), 

 
6 

 
- aplikuje vynechávání podmětu v souvětí se spojkou „und“, 
- si osvojí užívání a časování nepravidelného slovesa „werden“ 
- používá další slovní zásobu k nákupům – druhy ovoce a 

 zeleniny, vyjádření hmotnosti, údaje o cenách 
- specifikuje kurzovní lístek – druhy měn 
- konverzuje na téma cestování 

 
Lektion 18: Eva kauft immer noch ein  
 
 
 
 
 
 
gute Reise – potřeby pro cestování 

 
9 

 
- dokáže se vyjádřit na téma „oblíbené činnosti x co děláme 

 neradi“ 
- aplikuje záporné odpovědi 
- konverzuje k „Jahreszeiten und Monate“ 
 

 
Lektion 19: Was macht Ihnen Spa3?  

 
11 

 
- dokáže vyjádřit charakteristiku osoby 

 
Lektion 20: Viel Glück  
(shrnutí a testování získaných znalostí) 

 
3 
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 2.ročník – žák se seznámí s pojmy stát, národ, demokracie, ideologie, politika, posoudí 
dodržování lidských práv a svobod, seznámí se s historií a současností Ústavy ČR, pozná 
fungování zákonodárné a výkonné moci v našem státě i možnost každého jedince ovlivnit 
komunální nebo i vrcholovou politiku. 

 
3. ročník – v celku ČR a soudobý svět pochopí zákonitosti historického vývoje, vysvětlí 

významné změny, které v dějinách nastaly. 
V celku globální problémy se žák seznámí s vybranými globálními problémy a naučí se 

chápat jejich nebezpečí. Dokáže posoudit vliv člověka na prostředí. 
V celku Světová integrace pochopí nutnost integrace a seznámí se s činností některých 

nadnárodních seskupení – OSN, NATO, EU, Rada Evropy. 
V celku Účinky a šíření nebezpečných látek se žák seznámí s druhy nebezpečných látek a 

se způsoby ochrany proti nim. 
 

3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Předmět občanská nauka má výchovný charakter, není tedy předmětem naukovým. 

Obecným cílem předmětu je přispět k přípravě žáků na soukromý a občanský život 
v demokratické společnosti a pomoci jim porozumět složitému světu. Občanská nauka má žáky 
vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé ujednání v životě. 

Při výuce bude využívána audiovizuální technika / video, DVD, internet/. Bude využívána 
skupinová práce. Součástí mohou být také exkurze. Žáci budou pracovat s texty. Využívány 
budou metody diskuse a debaty.  

 
4. Výukové strategie 

Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení: 
- využíval svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, 

ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek 
právního a sociálního charakteru 

- získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů a pramenů 
- formuloval věcně, pojmově i formálně správně své názory na sociální, politické, 

praktické, ekonomické a etické otázky, podložil je argumenty a debatoval o nich 
- jednal odpovědně a přijímal odpovědnost za své rozhodnutí a jednání 
- žil čestně 
- byl občansky aktivní 
- vážil si demokracie a svobody a usiloval o její zachování a zdokonalování 
- respektoval lidská práva 
- chápal meze lidské svobody a tolerance 
- kriticky posuzoval skutečnost kolem sebe, přemýšlel o ní, tvořil si vlastní úsudek, 

nenechal se manipulovat 
- uznával, že základní hodnotou je život 
- na základě vlastní identity ctil identitu jiných lidí 
- cílevědomě zlepšoval životní prostředí 
- vážil si hodnot lidské práce 
- kladl si v životě praktické otázky filozofického nebo etického charakteru a hledal 

na ně odpovědi 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Kriteriem hodnocení budou prověřené znalosti žáků. Významná bude hloubka 

porozumění společenským jevům a procesům, schopnost využívat poznatky při praktickém 
řešení různých problémů, kriticky myslet a diskutovat a pracovat s nejrůznějšími texty a 
informacemi. 
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6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Komunikativní kompetence znamená, že absolventi budou schopni se vyjadřovat 
přiměřeně účelu jednání, formulovat myšlenky, aktivně se účastnit diskusí, zpracovat texty na 
nejrůznější témata a formulovat podstatné myšlenky z textu i projevu jiných lidí. 

Personální kompetence znamená, že absolventi budou připraveni reálně posuzovat své 
fyzické a duševní možnosti, stanovovat si cíle podle svých osobních schopností a zájmů, 
efektivně se učit a pracovat, využívat zkušenosti jiných a dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence znamená, že absolventi budou schopni se adaptovat na měnící se 
životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a přispívat k vytváření 
dobrých mezilidských vztahů. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění znamená, že absolventi mají přehled o možnostech 
uplatnění na trhu práce, reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách, jsou 
schopni vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 1h týdně, 33 hod 

 
 
 
 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky  
Dotace hodin 

 
Žák: 
       -     vysvětlí biologickou a společenskou podmíněnost osobnosti 
       -      vysvětlí aktivačně motivační vlastnosti osobnosti, potřeby a 

  pudy, zájmové orientace, vlohy a schopnosti, vědomosti, 
  návyky 

       -     vysvětlí vztahově postojové vlastnosti osobnosti – charakter, 
  postoje, vzory, ideály, hodnoty 

       -     objasní volní vlastnosti 
       -      vysvětlí,  proč  dodržujeme mravní normy  
 
 
 
 
 

- vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní ochrany a 
právních vztahů 

- popíše soustavu soudů v ČR, činnost soudů, advokacie a notářství 
- vysvětlí způsobilost k právním úkonům, trestní odpovědnost 
- popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv a vlastnického práva 
- zná práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi partnery, vi, kde má 

v této oblasti hledat informace nebo pomoc ve svých problémech 
- objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo svědkem 

kriminálního jednáni 
 
 
 
 

- vysvětlí obsah pracovní smlouvy, vznik a zánik pracovního poměru 
- vysvětlí pojem rekvalifikace, její stupně 
- vysvětlí nárok na dovolenou 
- objasní pojem majetek, hospodaření s ním 
- ví, co je rodinný rozpočet, rozlišuje příjmy a výdaje 

 
 
 

- zná hlavní zásady ochrany obyvatelstva a pomoc při vzniku 
mimořádných událostí 

 
 

- osobnost 
Člověk ve společnosti 

- temperament 
- vliv prostředí na člověka 
- zásady slušného chování 
- volný čas 
- vztahy mezi pohlavími 
- náboženství 
 
 
 
 

- soudy 
Člověk a právo 

- státní zastupitelství, advokacie 
- trestní právo 
- občanské právo 
- vlastnictví a spoluvlastnictví 
- odpovědnost za škodu 
- dědictví 
- rodinné právo 

 
 
 
 

- pracovní právo 
Člověk ve světě ekonomiky 

- majetek 
- státní sociální podpora 
- rodinný rozpočet 

 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 
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II. ročník - 1h týdně, 33 hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák:  

- objasní pojem stát, národ, národnost 
- zná státní symboly 

 
 
 
 

- charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má problémy    
 
 
 
 
 

- objasní pojem ideologie 
- zná projevy jednotlivých druhů ideologií 

 
 
 

- charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci politických 
stran 

 
 
 

- objasní význam práv, která jsou zakotvena v českých zákonech a ví, co 
dělat, kam se obrátit, když  jsou lidská práva ohrožena 

 
 
 
 

- zná historii vzniku ústav 
- orientuje se v Ústavě ČR 

 
 
 
 

- objasní funkci svobodných voleb 
- zná volební systémy 

 
 
 
 
 
 

- zná složení parlamentu a jeho kompetence 
- objasní význam zákonů 
- vysvětlí proces přijímání zákonů 

 
 
 

- zná pravomoci prezidenta 
- dokáže zařadit naše prezidenty do správného období 
- chápe vládu jako nejvyšší orgán výkonné moci, zná její složení 

 
 

- vysvětlí, co se rozumí občanskou společností 
- debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan demokratického státu 

 
 
 

- zná působnost obcí 
- uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy 
- vysvětlí pojmy obecní zastupitelstvo a rada obce 

 
 
 

- vysvětlí pojem živelní pohroma 
- zná základní pravidla chování občanů při vzniku živelní pohromy 
- umí pomoci druhým v případě živelní pohromy 

 

- stát 
Národ a stát 

- národ, národnost 
- státní symboly 

 
 
 

Demokracie 
 
 
 
 

Ideologie 
 
 
 
 

- typy politiky 
Politika 

- politické strany 
 
 
 

- lidská práva 
Lidská práva 

- Listina lidských práv a svobod 
- dodržování lidských práv 

 
 

- historie vzniku ústavy 
Ústava 

- Ústava ČR 
 
 
 

- volby 
Volby 

- volební systémy 
 
 
 
 

- složení parlamentu 
Parlament 

- proces přijímání zákonů 
 
 
 

- prezident 
Výkonná moc 

- vláda ČR 
 
 
 

Občanská společnost 
 
 
 
 

Občan ve státě a v obci 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 Živelní pohromy 
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III. ročník -  1h týdně, 30 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
 
Žák: 

- objasní smysl poznávání minulosti 
- vysvětlí významné změny, které v dějinách nastaly 
- popíše dopad 1. a 2. světové války na lidi a objasní významné změny po 

válce 
- charakterizuje první Československou republiku 
- popíše mezinárodní vztahy v době mezi dvěma světovými válkami 
- objasní uspořádání světa po 2. světové válce a důsledky pro 

Československo 
- charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji, změny 

v komunistickém bloku 
- popíše vývoj demokratického státu 
- zná státní svátky a státní symboly 

 
 
 

- uvede příklady globálních problémů a možnosti jejich řešení ve vztahu 
k problémům regionálním a lokálním 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti 

- dokáže posoudit vliv člověka na prostředí 
- orientuje se ve způsobech nakládání s odpady a možnostech snížení jejich 

produkce 
- uvede znečišťující látky v ovzduší a ve vodě 
- dokáže získat informace o aktuální situaci z různých zdrojů 

 
 
 

- uvede příklad projevů globalizace v různých oblastech, debatuje o názorech 
na její důsledky 

- seznámí se s problémem evropské integrace 
- zná význam jednotlivých mezinárodních organizací 
- charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku 
- popíše cíle a funkce OSN a NATO 

 
 
 

- seznámí se s druhy nebezpečných látek 
- zná způsoby chování při haváriích s únikem nebezpečných látek 

 
 
 

 
 

- historické mezníky vzniku našeho státu 

Česká republika a soudobý svět 
 

- obyvatelstvo ČR 
- státní svátky 
- státní symboly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- přelidnění 
Globální problémy 

- zdroje energie 
- voda 
- odpady 
- národní hospodářství 

 
 
 
 
 

- globalizace a její důsledky 
Světová integrace 

- Rada Evropy 
- OSN 
- NATO 
- EU 

 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Účinky a šíření nebezpečných látek 

 
 

4.3. Přírodovědné vzdělávání 

4.3.1. Učební osnova předmětu fyzika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda stanovených RVPGV.  
 

2. Charakteristika učiva 
Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a 

vesmíru. Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných 
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systémů. Tím v něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po 
hlubším poznání. Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává 
metafyzický zážitek schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i 
teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost soustavně a objektivně pozorovat, 
provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Předmět v 
žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 
odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě (k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače. 

 
4. Výukové strategie 

Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě (k dosaženému 
předchozímu vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující 
pracuje s učebnicí, učebními texty, propagačními firemními materiály, názornými učebními 
pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Učitel posuzuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 
terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Ústní a písemné 
prověřování osvojeného učiva, samostatné práce žáků, práce na počítači, práce s učebnicí. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 
Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a 

vesmíru. Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných 
systémů. Tím v něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po 
hlubším poznání. Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává 
metafyzický zážitek schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i 
teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost soustavně a objektivně pozorovat, 
provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Předmět v 
žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.  
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 2h týdně, 66 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák 

 - rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních 
problémů a úloh 

-měří délku, plošný obsah a objem předmětů  
-určuje absolutní a relativní chybu měření  
-užívá zákonné měřicí jednotky a zvládá jejich převod do jednotek, s nimiž se 

setká v praxi  
 

-užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech 
rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených  

 
 

 
1. Úvod – obsah a význam fyziky, hmota,  fyzikální 

veličiny a jejich jednotky, soustava SI, převody 
jednotek, měření 

 
 
 
 

2. Kinematika – mechanický pohyb,  průměrná a 
okamžitá rychlost, rovnoměrný pohyb, rovnoměrně 
zrychlený pohyb,  volný pád 

 
3. Dynamika – vzájemné působení těles, síla, 

 
5 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 
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-využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles 
-registruje pojem „inerciální soustava“ coby odkaz k hlubšímu rozumění 

pohybu  
-registruje veličinu „hybnost“ coby dynamickou veličinu 

 
 
 

-určí a měří práci coby dráhový účinek konkrétní síly  
-určí potenciální a kinetickou energii tělesa  
-určí a měří výkon 

 
 

-řádově odhaduje velikost gravitační síly mezi objekty a porovnává jis jinými  
-registruje rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou  

 
 
 

-vysvětlí pojem moment síly, dovede skládat a rozkládat síly, najde těžiště ělesa, 
umí použít momentovou větu pro vysvětlenírovnováhy na jednoduchých 
strojích 

 
 
 

-umí vypočítat tlak a tlakovou sílu, dokáže použít Pascalův zákon a Archimédův 
zákon 

 
 

 
 

Laboratorní práce dle výběru učitele 
 

Newtonovy pohybové zákony, tíhová síla 
 

 
 
 
 

4. Mechanická práce a energie – mechanická práce, 
kinetická a potenciální energie, výkon, účinnost 

 
 
 

5. Gravitační pole – gravitace, gravitační zákon, 
kosmonautika, sluneční soustava 

 
 
 

6. Mechanika tuhého tělesa – tuhé těleso, moment 
síly, skládání arozklad sil,těžiště, rovnovážné polohy, 
jednoduché stroje 

 
 

 
7. Mechanika tekutin – vlastnosti tekutin, tlak, 

tlaková síla,  hydrostatický tlak, Pascalův zákon, 
Archimédův zákon 
 
 
 
 

8. Laboratorní práce 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
II. ročník - 1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Dotace hodin 
 

 
Žák 
-pozná skupenství látek, vysvětlí rozdíl mezi teplem a teplotou, dokáže vypočítat 

prodloužení tělesa změnou teploty 
 
 

-objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění, 
používá vztah mezi frekvencí vlnění a jeho vlnovou 
 délkou,rozlišípostupné vlnění od stojatého, orientuje se v pojmech a 
veličinách popisujících zvuk 

 
 
 

Laboratorní práce dle výběru učitele 

 
1. Molekulová fyzika a termika – skupenství látek, 

složení látek, teplota, teplo, sdílení tepla, teplotní 
roztažnost, změny skupenství 
 
 

2. Mechanické kmitání a vlnění – periodický 
kmitavý pohyb, druhy kmitání, vlnění, akustika, 
zvuk 

 
 
 
 

3. Laboratorní práce 

 
22 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
2 

 
III. ročník - 1h týdně, 30 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Dotace hodin 
 

 
Žák 
-řeší úlohy na odraz a lom světla 
-řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 
-vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad 
-popíše význam různých druhů elektromagnetického záření 

 
 

-zná strukturu atomu 
-vysvětlí druhy radioativního záření 
-umí popsat využití jaderné energie 

 
 
 
 

Laboratorní práce dle výběru učitele 

 
1. Optika – světlo jako vlnění, podstata světla, 

frekvence a vlnová délka, elmag 
spektrum,odraz a lom světla, zobrazení 
zrcadlem a čočkou, optické přístroje, 
fotometrie, hygiena osvětlování 

 
 

2. Fyzika el. obalu a atom. jádra – struktura 
atomu, spektrální analýza, radioaktivita, 
jaderné reakce 

 
 
 
 

3. Laboratorní práce 

 
18 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
2 
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-charakterizuje Slunce jako hvězdu 
-popíše objekty ve sluneční soustavě 
-zná příklady základních typů hvězd. 

 
 

4. Závěr fyziky – klasická a moderní fyzika, 
vesmír a jeho vývoj, současné fyzikální 
poznatky o světě 

 
 

 
 
2 
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4.3.2. Učební osnova předmětu chemie 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Obsah vyučovacího předmětu vychází z vzdělávací oblasti přírodovědného vzdělávání 

stanoveného pomocí RVP.  
 

2. Charakteristika učiva 
Předmět chemie pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a 

vesmíru. Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných 
systémů. Tím v něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po 
hlubším poznání. Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává 
metafyzický zážitek schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i 
teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost soustavně a objektivně pozorovat, 
provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Předmět v 
žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 
odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě (k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače. 

 
4. Výukové strategie 

Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě (k dosaženému 
předchozímu vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující 
pracuje s učebnicí, učebními texty, propagačními firemními materiály, názornými učebními 
pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Učitel posuzuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 
terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Ústní a písemné 
prověřování osvojeného učiva, samostatné práce žáků, práce na počítači, práce s učebnicí. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 
Předmět fyzika pomáhá žáku uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a 

vesmíru. Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných 
systémů. Tím v něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po 
hlubším poznání. Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu a zprostředkovává 
metafyzický zážitek schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i 
teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost soustavně a objektivně pozorovat, 
provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Předmět v 
žáku pěstuje potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I.ročník - 1h týdně, 33 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
 

Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

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

 
 

 
 
- vysvětlí vlastnosti anorganických   látek 
- tvoří chemické vzorce a názvy   vybraných 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 

 
 

 
- charakterizuje základní skupiny   uhlovodíků a jejich vybrané deriváty   a 
tvoří jednoduché chemické vzorce a   názvy 
- uvede významné zástupce   jednoduchých organických sloučenin  
 a zhodnotí jejich využití v odborné   praxi a v běžném životě, posoudí je   
z hlediska vlivu na zdraví a životní   prostředí; 
 
 
- charakterizuje biogenní prvky a jejich   sloučeniny 
- charakterizuje nejdůležitější přírodní   látky 
- popíše vybrané biochemické děje 

 
1. Úvod 
- obsah a význam chemie pro technické 
obory 
 
2. Obecná chemie 

- chemické látky a jejich vlastnosti 
- částicové složení látek, atom,  
  molekula 
- chemická vazba 
- chemické prvky, sloučeniny 
- chemická symbolika 
- periodická soustava prvků 
- směsi a roztoky 
- chemické reakce, chemické rovnice 
- výpočty v chemii 

 
3. Anorganická chemie 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 
hydroxidy, soli 

- názvosloví anorganických sloučenin 
- vybrané prvky a anorganické  
  sloučeniny v běžném životě a odborné   

praxi 
 

4. Organická chemie 
- vlastnosti atomu uhlíku 
- základ názvosloví organických  
  sloučenin 
- organické sloučeniny v běžném životě  
  a odborné praxi 
 

5. Biochemie 
- chemické složení živých organismů 
- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy,  
  lipidy, nukleové kyseliny,  
  biokatalyzátory 
- biochemické děje 

 
1 

 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 

4.3.3. Učební osnova předmětu ekologie 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Biologické a ekologické vzdělávání plní funkci všeobecně vzdělávacího předmětu. 
Cílem předmětu základy ekologie je výchova člověka k tomu, aby dovedl své ekologické 

znalosti využívat jak ve vztahu k sobě samému, tak i ve vztahu člověka k okolní přírodě. Předmět 
vede žáky k lepšímu a snazšímu pochopení zákonitostí okolního světa.  

Tento předmět charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi, dále vysvětluje 
základní ekologické pojmy a vliv činností člověka na životní prostředí a dopady na něj. 

Vzdělávání směřuje k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje. 
Slouží k tomu, aby žák zvažoval pozitiva a negativa při likvidaci odpadů. 
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2. Charakteristika učiva 
Výuka navazuje na poznatky získané na základní škole v rámci předmětu biologie a snaží 

se je utřídit, prohloubit a rozšířit. Učební osnova je určena pro výuku v rozsahu jedné hodiny 
týdně v 1. ročníku. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání v předmětu ekologie směřuje k tomu, aby žák: 
- znal ekologické pojmy 
- správně charakterizovat názory na vznik a vývoj života na Zemi 
- znal zásady správné výživy 
- uměl zhodnotit vliv různých činností člověka na životní prostředí 
- zajímal se o ochranu životního prostředí 
- charakterizoval přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti 
- znal způsoby nakládání s odpady a možnosti snížení jejich produkce 

 
4. Výukové strategie 

Výuka předmětu má být pro žáky zajímavá a má vzbuzovat zájem o poznávání přírody a o 
její ochranu před činností člověka. Proto je nutné výuku doplnit výukovými kazetami 
zabývajícími se ekologií a biologií a exkurzemi souvisejícími s danou tematikou. Při výuce bude 
využito skupinové vyučování, pozorování, samostatné práce, exkurze. 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Důraz bude kladen na porozumění jednotlivým tematickým celkům, ale především také na 

schopnost aplikovat získané poznatky v praxi např. v problematice třídění odpadů a jejich 
druhotného zpracování. Důraz bude kladen na vytváření úcty k živé i neživé přírodě, 
respektování života. Zároveň půjde o zdůraznění ekologického hlediska při nejrůznějších 
pracovních postupech a technologických metodách používaných v oborech, které žáci studují. 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Absolvent by měl být schopen formulovat své názory týkající se problematiky života na 
Zemi, nakládání s odpady a nebezpečí znečišťování ovzduší, vody i půdy. Měl by umět využívat 
zkušenosti jiných lidí. Umí volit prostředky způsoby vhodné pro práci a vyhledávání dalších 
informací s pomocí výpočetní techniky. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
I. ročník - 1h týdně, 33 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 

 
Dotace 
hodin 

 
 

Žák: 
- pochopí význam ekologie 
- zná základní části buňky, vysvětlí pojem fotosyntéza 
- pochopí oboustrannost vztahů mezi organismy a prostředím 
- zná abiotické a biotické podmínky života 
- zná pojem ekosystém, jejich dělení 

 
- vysvětlí pojem biosféra 

 
 

- zná vývoj člověka 

 
1. Základy ekologie    
 - předmět a obory ekologie 
                  - buňka    
 - vztahy mezi organismem a prostředím 

 - abiotické podmínky , biotické podmínky života  
 - ekosystémy, potravní řetězce 
 - ekosystémy přírodní a umělé 
 - biosféra 

 
2. Člověk      

 - vývoj člověka 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



  43 

 
 

4.4. Matematické vzdělávání 
 

4.4.1. Učební osnova předmětu matematika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Vzdělávací cíle předmětu matematika vycházejí z tradicí ověřeného rozvoje kognitivních a 

komunikačních schopností a dovedností žáků. Důraz klademe na dobré porozumění pojmům a 
souvislostem, na bezpečné zvládnutí základních dovedností, na správné používání symbolického 
jazyka matematiky, na rozvoj logických schopností a geometrického vnímání světa. Výuka 
matematiky zohledňuje aktuální rozvoj výpočetní techniky. Vzdělávací cíle rovněž odrážejí 
současné pojetí vzdělávacího procesu a zejména akcentují schopnost tvořivě pracovat s 
informacemi, dovednost kultivovaně formulovat a argumentovat.  

 
2. Charakteristika učiva 

Jedná se o předmět, který rozvíjí matematické a logické myšlení. Požadavky na zvládnutí 
učiva jsou diferencovány podle významu tematického celku a dle dotací počtu vyučovacích 
hodin.  

 

- rozumí pojmu demografie 
- objasní vlivy prostředí na člověka 
- ví, jak chránit své zdraví 

 
 
 

- zná, co je ozonová vrstva a skleníkový efekt 
- umí objasnit zdravotní rizika ze znečišťování ovzduší 

 
 

- ví, co je koloběh vody 
- objasní příčiny znečištění vody 
- pochopí nebezpečí spojené se znečištěním vody 

 
 

- zná složení půdy, její význam 
- vysvětlí vliv poškozené půdy na životní prostředí 
- pochopí nutnost ochrany přírodních zdrojů 

 
- zná, jak třídit odpad, chápe nutnost třídění 
- ví, co je recyklace 

 
 

- pochopí nutnost ochrany krajiny 
- zná chráněná území v ČR 

 
 

- umí rozlišovat ekologické problémy 
- zná pojem globalizace 
- ví, jak chránit životní prostředí a pečovat o něj 

 
 

- pochopí nebezpečí v případě možné havárie jaderných energetických 
zařízení 

 
- zná havarijní plán 

 

 - růst lidské populace, demografie  
 - vlivy prostředí na člověka 
 - zdraví a nemoc 
 - ochrana zdraví, AIDS 
    

3.Ovzduší   
 - skleníkový efekt, narušování ozónové vrstvy

  - zdravotní rizika ze znečisťování ovzduší 
     
3.Voda                                     
 - koloběh vody, rozložení vody  
 -znečistění vody   
  zdravotní rizika ze znečistěné vody 
   
4.Půda                                     
 - složení  a význam půdy  
 - poškozování půdy a její ochrana  

 
5. Energie, suroviny, odpady                                             
 - obnovitelné a neobnovitelné  přírodní zdroje                                   
 - odpady, třídění, recyklace  
      
6. Ochrana  přírody  a  krajiny                                                  
 - krajinná ekologie, chráněná území v  ČR  

 
 

7. Udržitelný rozvoj společnosti                                                                                      
 - rozsah ekologických problémů 

   - předpoklady péče o životní prostředí 
     
  
8. Radiační havárie jaderných energetických zařízení                                  
 - biologické účinky ionizujícího záření, opatření 
 k ochraně  zdraví při radiační havárii v jaderné 
 elektrárně, příklady  havárií                   
  

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

 
4 
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3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 

odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače.  

 
4. Výukové strategie 

Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému 
předchozímu vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující 
pracuje s učebnicí, učebními texty,  názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální 
pořady, počítače. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Učitel posuzuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 
terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka a jeho aktivitu. Ústní a písemné 
prověřování osvojeného učiva, samostatné práce žáků, práce na počítači, práce s učebnicí.  
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 
dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi umí správně používat a převádět 
běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího charakteru, číst různé formy grafického 
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.), provádět reálný odhad výsledku řešení 
dané úlohy, nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, aplikovat 
znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru, aplikovat 
matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.  
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník - 2h týdně, 66 hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 
 

Žák 
-provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly 
-používá různé zápisy racionálního čísla 
-provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly 
-zaokrouhlí desetinné číslo 
-znázorní reálné číslo na číselné ose 
 
 

-provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy 
-odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí 

 

-určuje geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických 
útvarů v rovině, na základě vlastností třídí útvary využívá náčrt při řešení 
planimetrických problémů 
-řeší pravoúhlý trojúhelník v aplikovaných úlohách 

aplikuje znalosti 

 
Číselné obory- 
prohloubení učiva o množinách a číselných 
oborech,zákl. pojmy z teorie množin,N,Z,Q,R 
 
 
 

 
Mocniny a odmocniny –počítání s mocninami,zápis 
čísel a.10,práce s tabulkami, užití mocnin 

 
 
 
 
 

 
Planimetrie –středová souměrnost,osová 
souměrnost,trojúhelník-podobnost, shodnost, 
obvody a obsahy mnohoúhelníků 

 
 
 

Písemné práce a jejich rozbor 

 
29 

 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

4 
 
II. ročník - 2h týdně, 66 hod 
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III. ročník - 2h týdně, 60 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

Žák 
-určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů v prostoru  
-využívá náčrt při řešení problému  
-sestrojí a zobrazí rovinný řez hranolu a jehlanu nebo jejich průnik s přímkou 
-určuje vzdálenosti a odchylky 
-aplikuje vzorce pro objemy a povrchy těles  
-efektivně využívá kalkulátor 

 
 
 

-umí vypočítat aritmetický průměr a směrodatnou odchylku 
-umí určit modus a medián 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-aplikuje znalosti 

 
1. Stereometrie – vzájemná poloha, odchylka 

přímek a rovin, objemy a povrchy hranolu, válce, 
koule, jehlanu, kuželu 

 
 
 
 
 
 
2. Statistika – význam statistiky, vyhodnocování 

statistických údajů 
 
 
 

3. Shrnutí učiva – Ověření získaných znalostí, 
aplikace na příkladech 

 
 
 
 
 
 
Písemné práce a jejich rozbor 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

Žák 
-umí sčítat a odčítat výrazy 
-umí násobit výrazy a chápe význam označení členů výrazů při násobení 
-řeší příklady na vytýkání pře závorku 
-provádí rozklady výrazů podle známých vzorců 
-umí řešit lomené výrazy 
 
-chápe význam úpravy rovnic pro výpočet 
-umí řešit rovnice s neznámou ve jmenovateli 
-umí vyjádřit neznámou ze vzorce 
-umí řešit soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 
-chápe řešení soustavy lineárních nerovnic o dvou neznámých 
-umí využít rovnice k řešení slovních úloh 
 
 
-načrtne graf funkce y = ax+b, y = ax2 +bx+c  
-formuluje a zdůvodňuje vlastnosti funkce  
-načrtne grafy goniometrických funkcí  
-formuluje a zdůvodňuje vlastnosti funkce  
-využívá poznatky o funkcích k řešení rovnic, při určování kvantitativních vztahů  
-geometricky znázorňuje řešení rovnic  
-modeluje závislosti reálných dějů pomocí funkcí  
-řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích, rovnicích, nerovnicích  
 
-umí vypočítat diskriminant a rozhodnout možnosti řešení 
- umí řešit kvadratickou rovnici graficky 
- využívá znalostí řešení rovnic  ve slovních úlohách 

 
 

-určuje vzájemnou polohu rovinných útvarů 
-využívá náčrt při řešení problému  
-umí řešit pravoúhlý trojúhelník 
-umí vypočítat úhel pomocí goniometrických funkcí 

 
 
 

-aplikuje znalosti 
 

 
1. Výrazy – početní operace, sčítání, odčítání a 

násobení výrazů, vzorce, rozklady výrazů, 
lomené výrazy 
 
 
 

2. Lineární rovnice a nerovnice 
Ekvivalentnost úprav, nerovnosti, znaménka 
nerovnosti, společný jmenovatel, neznámá 
veličina, konstanty, metody – substituční, sčítací, 
grafická, soustava lineárních nerovnic, 
matematizace reálné situace 
 
 

3. Funkce –graf, D(f), lineární fce, kvadratická 
fce,vlastnosti fcí, goniometrické fce, orientovaný 
úhel 

 
 
 
 
 
 
4. Kvadratické rovnice – diskriminant, kořeny, 

vlastnosti kořenů, řešení slovních úloh 
 
 
 

5. Planimetrie – bod, přímka, n-úhelník, pravoúhlý 
trojúhelník, eukleidovy věty, pytagorova věta, 
goniometrické fce 

 
 
 
 

6. Písemné práce a jejich rozbor 

 
10 

 
 
 

 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.5. Vzdělávání pro zdraví 
 
 

4.5.1. Učební osnova předmětu tělesná výchova 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Výchova a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních 

vlastností osobnosti. 
 
2. Charakteristika učiva, metody a pomůcky 
 Učivo předmětu tělesná výchova navazuje na učivo základní školy. Základním kritériem  

výběru učiva je respektování vzdělávacích cílů ve shodě s konkrétní úrovní žáků a v jejich 
prospěch. 

Součástí předmětu tělesná výchova jsou sportovně turistický kurz a zimní lyžařský výcvik. 
Tyto kurzy budou buď s denní docházkou v rozvrhu pěti dnů po pěti vyučovacích hodinách, 
nebo ve formě pětidenního zájezdního kurzu do prostředí k obsahu kurzu vhodnějšího. 

Metody: výklad, názorná ukázka, videoprojekce, využití informačních technologií 
Pomůcky: stopky, pásmo, prostředky na úpravu doskočiště pro skok daleký, doskočiště 

pro skok vysoký, laťky, lehkoatletické nářadí a náčiní, míče, sítě, gymnastické náčiní a nářadí, 
hokejky na florbal, branky, vybavení posiloven. 

 
3. Cíle vzdělávání  
Naučit žáky pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu  

prožívání života. Znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat 
svůj pohybový projev.Pociťovat vědomí a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti. 

 
4. Výuková strategie 
Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém  

učení. Dodržováním zásad fair play a pravidel ovládají své jednání a chování při sportu a při 
pohybových činnostech vůbec.Navrhují pohybové aktivity dle svého zájmu zařaditelné do 
předmětu tělesná výchova podle možností školy. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 
Měření lehkoatletických disciplín, testování herních činností jednotlivce a družstva, 

testování silových výkonů, hodnocení provedení gymnastických prvků a sestav, hodnocení kázně 
a připravenosti na vyučování, hodnocení obecných pohybových dovedností. 

 
6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat 
Komunikativní kompetence – vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury 

projevu a chování. 
Personální kompetence – kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní 

přednosti i meze a nedostatky. Dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj. 
Sociální kompetence – pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, 

podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, aktivně podporovat společná 
rozhodnutí. 

Informační a komunikační technologie – získávat informace z otevřených zdrojů, zajména 
pak z celosvětové sítě Internet. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

Ročník: I., II., III., 1h týdně, I. a II. ročník 33 h, III. ročník 30 h 
 

Náročnost a požadavky učiva v jednotlivých ročnících budou stanoveny podle úrovně 
žáků,  jejich výkonnosti, zvládnutí učiva v předcházejícím ročníku. 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 
 
· volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/odpovídající 
příslušné činnosti a okolnímpodmínkám (klimatickým, 
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a 
ošetřovat 
 
· komunikuje při pohybových činnostech-dodržuje 

smluvené signály a vhodně, používá odbornou 
terminologii 

 
-dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží,  

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 
jednotlivců 

 
· dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 
umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a 

vyhodnocovat jej 
 
· umí uplatňovat zásady sportovního tréninku 
 
 
 
 
· je schopen kultivovat své tělesné a pohybové 

projevy, dokáže vyhledat potřebné informace z 
oblasti zdraví a pohybu 

 
· dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost 
 
· ovládá kompenzační cvičení a regeneraci tělesných a 

duševních sil, i vzhledemk požadavkům 
budoucího povolání 

 
-dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních odvětví 
 
· uplatňuje zásady bezpečnosti připohybových 

aktivitách 
 
- umí využívat pohybové činnosti provšestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 
zdatnosti 

 
· ovládá základní herní činnosti jednotlivce a 

participuje na týmovém herním výkonu družstva 
 
· dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

 
Teoretické poznatky 
 
· význam pohybu pro zdraví; 
prostředky kezvyšování 
síly,rychlosti, vytrvalosti, 
obratnosti a pohyblivosti 
-technikaa taktika 
- zásady sportovního tréninku 
· odborné názvosloví 
- výstroj, výzbroj; údržba 
· hygiena a bezpečnost; 
vhodné oblečení-cvičební úbor 
a obutí; záchrana a dopomoc 
· zásady chování a jednání 
v různém prostředí 
-regenerace a kompenzace 
· relaxace 
· pravidla her, závodů a soutěží 
·rozhodování 
· zdroje informací 
 
 
 
Pohybové dovednosti 
 
Tělesná cvičení 
· pořadová, všestranně 
rozvíjející, kondiční, koordinační, 
kompenzační aj. jako součást 
všech tematických celků 
 
Atletika 
· běhy 100m, 1500m, 2000m, 
3000m, skokdaleký, skok vysoký, 
hody, vrh koulí, štafety 
 
Gymnastika 
· cvičení na nářadí, akrobacie, 
šplh 
 
Pohybové hry 
· drobné hry 
· sportovní hry – florbal, ringo, 
kopaná,sofbal, stolní tenis, 
sálová kopaná 
 
Lyžování 
·základy sjezdového lyžování 
-základy běžeckého lyžování 
· snowboarding 
-chování při pobytu v horském prostředí 

 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 



  48 

 
 

4.6. Vzdělávání v IKT 
 

4.6.1. Učební osnova předmětu informatika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu informatika je předat žákům základní znalosti o možnosti využití 

informačních a komunikačních technologií. Předmět je zaměřen tak, aby se žáci samostatně 
orientovali v procesu zpracovávání, přenosu a uchování informací a byli schopni využívat 
moderní technologické postupy. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat se 
základním a aplikačním vybavením počítače a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, 
tak při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují.  

 
2. Charakteristika učiva 

Obsah předmětu informatika je zaměřen na praktické využití počítače. Učivo se skládá z 
několika tematických celků: Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, 
souhrnné cíle; Práce se standardním aplikačním programovým vybavením; Práce v lokální síti, 
elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu; Informační zdroje, 
celosvětová síť internet  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu informatika směřuje k tomu, aby žáci:  
– rozlišovali mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi a porovnávali poznatky z většího 

množství alternativních zdrojů  
– poznávali úlohu informací a informačních činností a využívali moderní informační a 

komunikační technologie  
– byli schopni formulovat svůj požadavek  
– využívali výpočetní techniku ke zvýšení efektivnosti svého vzdělávání, později své profese  
– šetrně pracovali s výpočetní technikou  
– využívali výpočetní techniku jako pomůcku vedoucí k lepší organizaci práce  
– respektovali práva k duševnímu vlastnictví  
– zaujali odpovědný, etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či 

jiných médií  
– pochopili zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených 

s dlouhodobýmvyužíváním výpočetní techniky  
4. Výukové strategie 

 
· chová se v přírodě ekologicky 
 
· využívá různých forem turistiky 
 
· dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim 
ve shodě se zjištěnýmiúdajipozná chybně a 
správně prováděnéčinnosti, umí analyzovat a 
zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo 
výkonu 

 
· dovede ověřití úroveň své  tělesné zdatnosti a 
svalovénerovnováhy 

 
Turistika a sporty v přírodě 
· příprava turistické akce 
· orientace v krajině 
· orientační běh 
 
Testování tělesné zdatnosti 
· motorické testy 
· silové testy 
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Předmět se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku. Hodinová dotace je 1 hodina 
týdně. Výuka probíhá ve specializované učebně, která je vybavena dostatečným počtem 
pracovních stanic, tvořených počítači zapojenými v lokální síti, s přístupem k internetu. Učivo je 
probíráno posloupně, z důvodu faktické provázanosti témat se však jednotlivé tématické celky 
prolínají. Některé tématické celky jsou během studia zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší 
úrovni. Těžiště výuky je v provádění praktických úkolů. Pokud je použita metoda výkladu, 
následuje praktické procvičení vyloženého učiva, realizované pomocí cvičení, samostatných 
prací a souhrnných prací.  

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Výsledky učení jsou kontrolovány průběžně, je oceňována osobní aktivita při výuce. 
Hodnoceny jsou nejčastěji samostatné úkoly, které navazují na praktické procvičování učiva.  
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 
témat 

Při výuce informatiky jsou soustavně rozvíjeny kompetence k učení (žák pracuje s 
informacemi, vybírá je a třídí, při samostatných úkolech si sám své učení plánuje a organizuje, 
využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj), k řešení problémů (žák 
rozpoznává problém, navrhuje postupné kroky k jeho řešení), komunikativní (žák využívá 
moderní prostředky komunikace, vyjadřuje se jasně v psaném projevu, prezentuje svou práci, 
rozumí sdělením různého typu), kompetence sociální a personální (žák koriguje své 
chování,aktivně spolupracuje), kompetence občanská (žák promýšlí souvislosti mezi svými 
právy, povinnostmi a zodpovědností, je rozvíjena jeho tvořivost, chápe kulturní a duchovní 
hodnoty).  
Informační a komunikační technologie pronikají dnes již téměř do všech oborů a do všech 
činností, proto se i učivo předmětu informatika prolíná s ostatními předměty a dotýká se všech 
průřezových témat.  
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník - 1h týdně, 33 hod 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Dotace hodin 

 
Žák: 
 
- pochopí pojmy a používá základní pojmy týkající se práce na PC 
- pojmenuje součásti PC 
- operuje s pojmem informace 
- je si vědom možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním 

výpočetní techniky 
- využívá prostředky zabezpečení dat 
- osvojí si základní postupy při kompresi dat 
- chápe organizaci dat v počítači 
- vytváří složky, soubory, adresáře 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, 
adresářová struktura, souhrnné cíle 
 
hardware, software,  osobní počítač, principy 
fungování, části, periferie, základní a aplikační 
programové vybavení 
 
operační systém (Windows, formátování, přechod 
mezi nosiči dat, pohyb po struktuře, tvorba adresářů, 
mazání souborů) 
dávkové soubory a konfigurační systém, nadstavby 
operačních systémů) 
 
data (nosiče dat, struktura dat, komprese dat, 
zabezpečení dat), soubor, složka, souborový manažer, 
nápověda, manuál 
 

 
 

9 

 
 
 

− vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty 
 

2. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 
 
textový procesor, ovládání, tvorba a úpravy textu, tisk 
 

 
20 

 
 
- vyhledává informace pomocí internetu 
- porovnává různé zdroje informací 

4. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 
 
informace, internet 

 
4 
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II. ročník - 1h týdně, 33 hod 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Dotace hodin 

 
 
Žák: 
- nastavuje uživatelské prostředí operačního systému 
- chápe strukturu dat a možnosti jejich uložení 
- pro zefektivnění své práce používá manuál a nápovědu 
- využívá prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, 
adresářová struktura, souhrnné cíle 
 
operační systém, data, soubor, složka, souborový 
manažer, prostředky zabezpečení dat před zneužitím, 
ochrana autorských práv, nápověda, manuál 

 
 
 

5 

 
 
- Vytváří, uchovává a upravuje strukturované textové dokumenty 
- ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem a databází (editace, vyhledávání, 
filtrování, třídění, matematické operace, základní funkce, tvorba jednoduchého 
grafu, příprava pro tisk, tisk) 

2. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 
textový procesor 
tabulkový procesor 
databáze 

 
 

20 

 
 
 
- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností a pracuje s jejími 
prostředky 

3. Práce v lokální síti, elektronická komunikace, 
komunikační a přenosové možnosti internetu 
 
počítačová síť, server, pracovní stanice 
připojení k síti 
specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků 

 
 

2 

 
 
 
- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky k jejich získávání 

4. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 
informace, práce s informacemi 
informační zdroje 
internet 

 
 

6 

 
III. ročník - 1h týdně, 30 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky Dotace hodin 

 
Žák: 
 
- ovládá principy algoritmizace úloh, sestavuje algoritmy řešení konkrétních úloh 
- rozvíjí a používá abstraktní myšlení 
- uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací 
- řeší běžné konkrétní úlohy 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, 
adresářová struktura, souhrnné cíle 
 
operační systém 
algoritmizace 
ochrana autorských práv 
nápověda, manuál 
 

 
 
 

6 

 
 
 
- ovládá běžné práce s textovým a tabulkovým procesorem 
- zná hlavní typy grafických formátů 
- na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje 
- sdílí, importuje a exportuje data 
- pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti 

2. Práce se standardním aplikačním programovým 
vybavením 
 
textový procesor 
tabulkový procesor 
software pro práci s grafikou 
sdílení a výměna dat, jejich export a import 
další aplikační programové vybavení 
 

 
 
 
 

8 

 
 
- chápe specifika práce v síti 
- samostatně komunikuje elektronickou poštou, zasílá i otvírá přílohy 
- využívá další funkce poštovního klienta 
- zvládá komunikaci online, offline, vyměňuje data 

3. Práce v lokální síti, elektronická komunikace, 
komunikační a přenosové možnosti internetu 
 
specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků 
e-mail, organizace času a plánování, chat, messenger, 
videokonference, telefonie, FTP... 

 
 

7 

 
 
 
-volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky k jejich získávání 
- porovnává různé zdroje informací 
- získává a využívá informace u otevřených zdrojů, k tomu používá zejména 

internet 
- informace třídí, analyzuje, vyhodnocuje, orientuje se v nich 
- správně interpretuje získané informace, výsledky jejich zpracování prezentuje 

vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele 

4. informační zdroje, celosvětová počítačová síť 
internet 
 
informace, práce s informacemi 
informační zdroje 
internet 

 
 
 
 
 

9 
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- rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata, grafy 
apod.) 

 

4.7. Ekonomické vzdělávání 
 

4.7.1. Učební osnova předmětu ekonomika 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 
TENTO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT JE KONCIPOVÁN JAKO POVINNÝ PŘEDMĚT SPECIALIZACE 
S PRŮPRAVNOU FUNKCÍ SMĚREM K VŠEOBECNÉ I ODBORNÉ SLOŽCE VZDĚLÁVÁNÍ. 

 
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu Ekonomika je předat žákům základní odborné znalosti z oblasti 

ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování. Předmět je zaměřen tak, 
aby žáci ovládali základní ekonomické pojmy a způsob myšlení nezbytné pro každého 
zaměstnance. Žáci jsou připravováni i na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají 
poznatky potřebné pro založení živnosti. Dovědí se o možnostech podnikání v oboru, o 
povinnostech podnikatele, o pracovněprávních vztazích, získají základní znalosti o hospodaření 
podniku, orientují se ve výpočtu mzdy, v pojištění a v daňové soustavě. 

 
2. Charakteristika učiva 

Učivo předmětu Ekonomika vychází z postavení předmětu v celkové koncepci vzdělání. 
Obsah vzděláníje zaměřen na základní činnosti, které bude žák vykonávat jako zaměstnanec. Po 
určité době můžeznalosti uplatnit v rámci vlastní firmy.  

Učivo se skládá z tematických celků: Základy tržní ekonomiky, zaměstnanci (pracovní 
právo),  podnikání, podnikatel, podnik, majetek a hospodaření podniku, peníze, mzdy, daně, 
pojistné, daňová evidenčnípovinnost.  

Učivo předmětu Ekonomika navazuje na učivo předmětu Občanská nauka a na předměty 
specializované. Učivem prolínají průřezová témata Člověk a svět práce, Občan 
v demokratickéspolečnosti, Člověk a životní prostředí. Poznatky z jednotlivých tematických 
celků se vzájemně prolínají, doplňují, rozvíjejí a aplikují. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu ekonomika směřuje k tomu, aby žáci: 
- jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli kriticky tolerantní a solidární 
- cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
- byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem 
- nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
- jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
- pracovali kvalitně a pečlivě 
- dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
- dodržovali zásady a předpisy BOZP 
- vážili si kvalitní práce jiných lidí 
- dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své práce 
- vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí; snažili se ho zachovat pro příští generace. 

 
4. Výukové strategie 

Předmět se vyučuje ve 3. ročníku, v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Je rozdělen do šesti 
hlavních tematických celků, které na sebe navazují. Součástí výuky jsou odborné exkurze, 
návštěva Úřadu práce i beseda s odborníkem z oblasti ekonomiky podniku. Při probírání nového 
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učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s besedou a 
využíváním teoretických vědomostí a praktických dovedností žáků z jiných předmětů 
všeobecně-vzdělávacích i odborných a odborného výcviku. 

Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací k různým tématům a 
skupinovým vyučováním při hodinách. Ze svých pozorování si žáci sami vyvozují závěry a 
výsledky. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

 Ústní a písemné prověřování znalostí, samostatné práce žáků, osobní aktivita při výuce. 
Posouzení reakce žáků na položenou otázku při využití samostatného myšlení. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 
Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí: 
 
- komunikativních; vhodně se vyjadřovat, obhajovat a formulovat své myšlenky, názory a 

postoje, diskutovat a respektovat názory druhých 
- personálních; efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a využívat zkušeností ostatních 
- sociálních; adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a 

odpovědně plnit svěřené úkoly 
- řešit samostatně běžné pracovní problémy 
- používat prostředky informační technologie a efektivně s nimi pracovat 
- dodržovat efektivní provoz výroby s ohledem na ochranu životního prostředí 
 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

III. ročník -2h týdně, 60 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák 

 
- správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy; 
- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku; 
- stanoví cenu jako součet nákladů a výdajů; 
- vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období; 
- rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky; 

 
 
 

 
1.  Základní ekonomické pojmy 
 
- potřeba, spotřeba, statky, služby, výroba 
- životní úroveň, životní prostředí 
- zákon nabídky a poptávky, tržní ekonomika 
- výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus 
- trh, tržní subjekty, složky trhu 
- zboží, cena 
- reprodukce výroby 
- národní hospodářství, státní rozpočet 
- hrubý domácí produkt, národní důchod 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti 
- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škodu ze 
strany zaměstnance a zaměstnavatele 
- rozpozná druhy vzniku a skončení pracovního poměru 
- posoudí význam rekvalifikace v době nezaměstnanosti 

 
 
 
 
 

- orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich 
základní znaky 
- vytvoří  jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet 
-posoudí vhodné formy podnikání pro obor 

 
2.  Zaměstnanci 
 
- organizace práce na pracovišti 
- druhy škod a možnosti předcházení škodám 
- vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební 
doba 
- skončení pracovního poměru, pracovní doba, dovolená 
- rekvalifikace u zaměstnavatele a na Úřadě práce 
- nezaměstnanost a Úřad práce 
 
 
 
 
 3. Podnikání, podnikatel 
 
- podnik, podnikání, podnikatel 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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- na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu 
 

- právní formy podnikání 
- podnikatelský záměr 
- druhy živností a koncesní listina 
- podniky jednotlivců a státní 
- obchodní společnosti 
 
 
 
 

 
 
 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 
- orientuje se v účetní evidenci 
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů 
- řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření 
- řeší jednoduché kalkulace ceny 

 

 
4.  Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku 
 
- struktura majetku 
- dlouhodobý majetek, oběžný majetek 
- náklady, výnosy 
- hospodářský výsledek - zisk, ztráta 
- skladování, zásobování 
- jakost výrobků, kontrolní metody 
- kalkulace ceny výrobku 
- výrobní kapacita, výrobní program 
 

 
17 

 
 
 
 

- orientuje se  v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku 
- vyplňuje doklady související s pohybem peněz 
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel 
- vyplňuje doklady související s pohybem peněz 
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na příkladu 
ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům 
- vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb 
- řeší jednoduché výpočty mezd 
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství 
- orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát 
- řeší jednoduché příklady výpočtu DPH a daně z příjmu; 
- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu a vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své potřeby 
- vypočte sociální a zdravotní pojištění 

 
5. Peníze, mzdy, daně, pojistné 
 
 
- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk v 
národní i zahraniční měně 
- funkce peněz 
- inflace, její příčiny a důsledky 
- úvěr, úrok, úroková míra 
- mzda, druhy mezd 
- mzda časová, úkolová, smíšená, podílová, smluvní 
- státní rozpočet, příjmy a výdaje 
- daňová soustava - daně přímé a nepřímé 
- poplatky 
 
- pojišťovací soustava 
 
- sociální a zdravotní pojištění 
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- vyhotoví daňový doklad 
- umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH 
- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty 
- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

 
6. Daňová evidenční povinnost 
 
- zásady a vedení daňové evidence 
- daňová evidence 
- ocenění majetku a závazků v daňové evidenci 
- minimální základ daně 
- daňová přiznání fyzických osob 

 
4 

 
 

4.8. Elektrotechnika 
 

4.8.1. Učební osnova předmětu základy elektrotechniky 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Tento vyučovací předmět je koncipován jako povinný předmět specializace. Vyučovací 

předmět základy elektrotechniky je páteřním předmětem oboru elektromechanik pro zařízení a 
přístroje. Žákům poskytuje základní povědomí o elektrických a magnetických jevech a o jejich 
vzájemných souvislostech. Připravuje žáky k studiu odborných předmětů ve vyšších ročnících. 
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2. Charakteristika učiva 

 
Učivo je děleno do několika tematických celků tak, aby odpovídalo strukturování učiva na 

ZŠ a vyučující mohl lépe navázat na znalosti, se kterými žáci přicházejí. Všeobecně vzdělávací 
charakter učiva vede žáky k uvědomělému využívání fyzikálních zákonů, chápání principů 
jednotlivých elektrických zařízení a souvislostí. Průpravná součást učiva připravuje žáky k výuce 
dalších odborných předmětů i k odborné praxi. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 
-jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
-cítily potřebu občanské aktivity, vážily si demokracie a svobody 
-nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
-jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
-pracovali kvalitně a pečlivě 
-dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
-dodržovali zásady a předpisy BOZP 
-vážili si kvalitní práce jiných lidí 
-dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
-byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
-vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro příští 
generace 

 
4. Výukové strategie 

V předmětu je kladen důraz na dodržování bezpečnosti práce. Žáci jsou upozorňováni na 
nebezpečí, jež hrozí při neodborné manipulaci s elektrickým zařízením. Jsou seznámeni s účinky 
elektrického proudu na lidský organismus a s první pomocí při úrazu elektrickým 
proudem.Výuka probíhá na odborných učebnách a je doprovázena výkladem, praktickými 
ukázkami, prezentacemi, videi, cvičeními, opakováním, jsou zadávány domácí práce a podle 
zájmu konzultace.Teoretické znalosti jsou ověřovány při odborné praxi. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou pravidelně přezkušováni písemnou formou po ukončení každého tématického 
celku, každou hodinu ústní formou, je kontrolováno  a ohodnoceno vypracování domácích 
úkolů.Dále je hodnocena aktivita při výuce a jak se žáci zapojují do procesu vzdělávání. 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Žák je komunikativní, personální, sociální, řeší samostatně běžné pracovní i mimopracovní 
problémy, využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracuje s 
informacemi, aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, kompetence 
k pracovnímu uplatnění.Předmět ZET je součástí obecné fyziky a díky svému charakteru 
technického předmětu musí stavět na dostatečných znalostech matematiky. Naopak na znalosti 
získané v tomto předmětu navazují všechny odborné předměty učebního oboru. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník - 5h týdně, 165 hod 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
 

Tématické celky 
 

Dotace hodin 

Žák: 
- rozumí základním pojmům,  vztahům a zákonitostem   předmětu. 
-chápe význam a obsah  předmětu. 

1. Základní pojmy 
Fyzikální veličiny a jednotky Základní  

doplňkové jednotky SI Předpony násobků a dílů 
jednotek SI Vodiče a nevodiče Stavba látek, 
elektronová teorie Elektrický náboj Elektrické 
pole Elektrické napětí 

 
17 

-dovede aktivně pracovat se  schématy zapojení elektrických  obvodů 
-dokáže provést základní  elektrotechnické výpočty v obvodech 

 stejnosměrného proudu s rezistory 
-dovede určit odpor vodiče 
-umí vypočítat stejnosměrný   výkon a práci. 

2. Stejnosměrný proud 
-jednoduchý elektrický obvod 
-elektrický proud 
-měření elektrického proudu 
-vztah mezi napětím a proudem 
-rychlost šíření elektrického proudu vodiče 
-proudová hustota 
-elektrický odpor 
-vodivost 
-konduktivita 
-závislost odporu vodiče na teplotě 
-rezistory 
-druhy rezistorů 
-měření elektrického odporu rezistorů 
-Ohmův zákon 
-úbytek napětí na vodiči (rezistoru) 
-řazení rezistorů 
-Kirchhoffovy zákony 
-užití rezistorů v praxi 
-elektrická práce a výkon 
-příkon a výkon, účinnost 
-elektrický zdroj, jeho náhradní schéma 
-druhy elektrických zdrojů 
-veličiny charakterizující elektrický zdroj 
-ideální zdroj proudu 
-nezatížený dělič napětí 
-zatížený dělič napětí 
-řazení elektrických zdrojů 

 
30 

Žák: 
-chápe podstatu elektrostat.  jevů, zejména vzniku a   velikosti sil v  elektrickém 
poli     
-chápe princip kondenzátoru a  pojem kapacity 
-chápe jev elektrické indukce 

3. Elektrostatika 
-elektrické pole 
-Coulombův zákon 
-intenzita elektrického pole 
-vodič v elektrickém poli 
-dielektrikum (izolant) v elektrickém poli 
-kondenzátory 
-řazení kondenzátorů 
-druhy kondenzátorů 

 
10 

 

 
 
-chápe podstatu    elektrochemických jevů 

4. Základy elektrochemie 
-vedení elektrického proudu v kapalinách -
elektrolýza a její využití 
-chemické zdroje napětí 

 
5 
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-uvědomuje si význam  magnetických obvodů 
-chápe analogii s elektrickými obvody a umí posoudit   magnetické materiály. 

5. Magnetismus a elektromagnetismus 
-magnety a značení magnetů 
-teorie magnetu 
-magnetické pole 
-magnetické veličiny 
-intenzita magnetického pole H 
- magnetická indukce B 
-magnetizační křivka 
-hysterezní smyčka 
-magnetický indukční tok Φ 
-magnetické obvody 
-magnetický odpor (reluktance) 
-magnetická vodivost (permeance) 
-pohyb osamoceného vodiče v magnetickém 
  poli 
-dynamické účinky elektrického proudu 
-vzájemné působení dvou vodičů 

 

 
15 

 
-dokáže vysvětlit princip  elektromagnetické indukce 
-uvědomuje si její význam pro   funkci elektrických strojů a   dalších zařízení 
-uvědomuje si dosah tohoto jevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Elektromagnetická indukce 
-vlastní indukčnost 
-výpočet vlastní indukčnosti cívky 
-vzájemná indukčnost 
-řazení indukčností 
-ztráty ve feromagnetických materiálech 
-indukční zákon ve všech podobách 
-dokáže vysvětlit princip  elektromagnetické 
indukce 
-uvědomuje si její význam pro   funkci 
elektrických strojů a   dalších zařízení 

ě      

 
10 

 
-dovede řešit jednoduché obvody   střídavého proud 
-rozumí významu jednotlivých  veličin 
-umí určit výkonovou a energetickou bilanci zařízení. 

7. Střídavý proud 
-základní pojmy 
-časový průběh sinusových veličin 
-efektivní hodnota střídavého napětí a  proudu 
-střední hodnota střídavého napětí a proudu 
-vztah mezi efektivními a středními  hodnotami 
-získávání střídavého sinusového napětí 
-znázornění sinusových veličin fázory 
-zásady pro kreslení fázorových diagramů 
-jednoduché obvody se sinusovým  střídavým 
proudem 
-ideální rezistor v obvodu střídavého proudu 
-ideální cívka v obvodu střídavého proudu 
-ideální kondenzátor v obvodu střídavého 

  proudu 
-složené obvody R, L, C 
-postup řešení složených obvodů R, L, C 
-všeobecná pravidla 
-postup řešení při sériovém zapojení RL, 

  RC, RLC 
-postup řešení při paralelním spojení RL, 

  RC, a RLC 
-rezonanční obvody 
-výkon střídavého proudu, práce, účiník 

 
 

30 

 -rozumí podstatě získávání a    distribuci elektrické energie 

 -chápe význam jednotlivých    parametrů rozvodné sítě 

-chápe rozdíl mezi 1f a 3f    soustavou, výkon 3f soustavy a  význam točivého pole. 

8. Trojfázová soustava 
-spojení trojfázového vinutí do hvězdy (Y) 
-spojení trojfázového vinutí do trojúhelníku 
-výkon a práce trojfázového proudu 
-točivé magnetické pole 
-účinky elektrického proudu na živý organizmus 

 
10 
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-se řídí  zásadami bezpečnosti  práce 
-zná účinky elektrického proudu  na lidský organismus 
-dovede poskytovat první pomoc  při úrazu elektrickým proudem 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
elektrických zařízeních, první pomoc při  
 úrazu elektrickým proudem 

 

 
5 
 
 

 
-dovede aktivně rozlišovat   elektronické součástky 
-rozumí jevům, které vznikají v plynech, ve vakuu a   v polovodičích 
-dovede u jednotlivých  elektronických součástek  použít  schematickou značku a  
vyhledat  v katalogu její parametry. 

10. Fyzikální základy elektroniky 
-vedení proudu ve vakuu a v plynech 
-pohyb elektronů v elektrickém poli 
-pohyb elektronů v magnetickém poli 
-vedení elek.proudu v pevných látkách 
-vlastní vodivost 
-termoelektrické jevy 
-termoelektrické články 
-termoelektrické chladicí články 
-termistory 
-provedení a použití termistorů 
-vakuové elektronky a výbojky 
-obrazovky osciloskopické, televizní 
-druhy, použití obrazovek 
-polovodičové součástky 
-pevné krystaly 
-kapalné krystaly 
-polovodičová dioda 
-druhy přechodů PN 
-napěťová referenční dioda 
-kapacitní a tunelová dioda 
-Zenerova dioda 
-tranzistor bipolární 
-unipolární tranzistor 
-tyristor, triak 
-fotocitlivé součástky 
-fotorezistory 
-fotoelektrické články 
-odporové fotodiody 
-fototranzistory 
-laserové diody 
-diody LED 
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II. ročník - 1h týdně, 33 hod 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tématické celky 
 
Dotace hodin 

 
 
Žák: 
-zná rozdělení podle počtu  fází a konstrukce 
-umí nakreslit zapojení,  vysvětlit princip činnosti 
- zná jejich uplatnění  v praxi 
-umí nakreslit zapojení,   vysvětlit princip činnosti 
- zná jejich uplatnění   v praxi 

 
 

  -zná charakteristiku vlastnosti   synchronních strojů 
-zná výhody a nevýhody  synchronních motorů a využití  v praxi 
-zvládá zapojení derivačního dynama a dovede určit jeho přednosti a nevýhody 
pro použití  v praxi 
-umí zapojit sériový motor,zná jeho vlastnosti a využití v praxi 

 
 
 
 
 
 

-umí popsat konstrukci  turbo a hydroalternátorů  
-zná podmínky pro paralelní  chod alternátorů 
-umí navrhnout úspory z  hlediska využití el.energie 
-zná absorpční a  kompresorové  chlazení jak v bytech, tak i jako 
příslušenství motor. vozidel 

 
1.         Elektrické přístroje 
 -spínací přístroje, elektrický    oblouk                                              
 -elektrické přístroje nízkého napětí,  pojistky, jističe, 
chrániče 
-elektromagnety 
-elektrické přístroje vn a vvn 

 
2.         Elektrické stroje 
 -rozdělení elektrických strojů 
 -transformátory jednofázové a  
 -trojfázové 
 -zvláštní transformátory 
 -synchronní stroje 
 -asynchronní motory trojfázové a   jednofázové 
-stejnosměrné stroje 
-komutátorové motory na střídavý   proud 

 
3.     Výroba  rozvod  a využití   elektrické energie 
 -elektrárny 
 -rozvod elektrické energie 
 -ochrana před nebezpečným   dotykovým napětím 
-elektrické světlo a osvětlení 
 -elektrické teplo a chlazení 
 -elektrická trakce 

 
8 

 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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-zná zapojení rozvodu elek. energie v obytném domě zejména    z hlediska 
ochrany před  nebezpeč.  el. proudem, použití proudových  chráničů v praxi 

 -elektrická výzbroj motorových  vozidel 
-základní ustanovení vyhlášky č.  50/1978 Sb. 

 
4.Rozvod elektrické energie uvnitř  obytných budov 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 

4.9. Elektrická měření 
 
 

4.9.1. Učební osnova předmětu elektrická měření 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem je zvládnutí běžných měřících metod užívaných při výrobě, opravách, údržbě 

elektronických zařízení a přístrojů a diagnostikování stavu elektronických zařízení a jeho částí 
pomocí měření. 

Naměřené hodnoty musí umět protokolárně zpracovat. 
Při měření dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
2. Charakteristika učiva 

Výuka probíhá ve skupinách po 10-ti žácích ve dvouhodinových blocích a je zařazena do 
všech ročníků.Žáci se nejdříve seznamují s metodami měření, s chybami při měření, se 
základními principy analogových meřících přístrojů a s měřením základních elektrických 
veličin.Po každé teoretické části je zařazena praktická část, která se provádí ve speciálně 
upravených učebnách pro výuku elektrického měření.Ve vyšších ročnících se žáci zabývají 
principy složitějších měřících přístrojů a měřením s těmito přístroji.Jednotlivé  úlohy musí 
písemně zpracovat ve formě měřícího protokolu, který vypracovávají doma. 
 

3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 

odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snažší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače, 
plánuje exkurze.  
 

4. Výukové strategie 
Výuka je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou.Probíhá formou výkladu, 

prezentací, problémového vyučování, cvičení, domácích prací, praktického měření, 
vypracovávání protokolů o měření, opakování, odborných výstav, exkurzí a konzultací. 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni jak z části teoretické tak praktické.Hodnocení teoretické části         

probíhá formou testů, ústního zkoušení, kontrolou vypracování domácích prací.U praktické části 
je hodnocena schopnost samostatné přípravy pracoviště pro měření zadané úlohy, dovednost 
správně změřit veličiny dané úlohou a správnost vypracování měřícího protokolu.   

V úvahu je brána také aktivita žáka. 
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6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Předmět přispívá k realizaci kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 
občanské kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, matematické kompetence, 
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi.V oblasti průřezových témat přispívá hlavně k realizaci tématu „Člověk a svět 
práce“. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník - 1h týdně, 33 hod, z toho 8 hodin praktického měření 
 

 
 
II. ročník -2 h. týdně, 66 hodin, z toho 38 hodin praktického měření 

 
 

Výsledky vzdělávánía kompetence Tématické celky 
 

Dotace hodin 
 

 
Žák: 
-je seznámen s metodami měření indučnosti a kapacity 
-umí prakticky použít jednotlivé metody pro měření 
indukčnosti a kapacity 

1. Měření kapacity a indukčnosti 
-metody měření kapacity 
-měření kapacity můstkovou metodou 
-praktické měření kapacity 
-metody měření indukčnosti 
-měření indukčnosti můstkovou metodou 
-praktické měření indukčnosti 

 
20 

 
 
- zvládá praktické měření  jednoduchých úloh naosciloskopu a 
generátoru zatím bez hlubších znalostí obou měřících přístrojů 

 
2. Měření na osciloskopu a generátoru 
-praktické měření na generátoru 
-praktické měření na osciloskopu 
 

 
8 

Výsledky vzdělávánía kompetence Tématické celky Dotace hodin 
 

Žák: 
-chápe účel měření 
-zná laboratorní řád 
-má přehled o metodách měření 
-rozpoznává druhy chyb 

 
1. Význam a účel měření 
-význam a účel měření, laboratorní řád 
- měřící metody, chyby při měření 

 
5 

 
 

-ovládá základní vlastnosti  a  značky na MP 
-umí vypočítat chyby jak u  analogových tak číslicových  

 měřících přístrojů 

 
2. Základní vlastnosti měřících přístrojů  
-rozsah, citlivost, konstanta, přetížitelnost 
-tlumení, korekce nuly, aretace, značky na MP 
-přesnost analogových a digitálních MP 
-praktické měření na přesnost analogových a  

 digitálních MP 

 
10 

 
 

-zná princip  magnetoelektrického systému a umí vypočítat 
předřadný odpor a bočník 
-má přehled o ostatních  systémech 
-umí pracovat s převodem měřícího transformátoru a umí 

 jej použít 

 
3. Druhy měřících přístrojů 
-magnetoelektrický(deprézský) systém 
-předřadník, bočník, usměrňovače pro MP 
-elektrodynamický a feromagnetický systém 
-indukční, rezonanční, tepelný systém 
-elektrostatický, poměrový systém 
-měřící transformátory 

 
8 

 

 
 

 
-zná metody pro měření napětí, proudu, odporu a umí je  prakticky 
použít 

 
4. Základní metody měření napětí, proudu 

                        a odporu  
-měření napětí a proudu 
-metody pro měření odporu 
-Wheastonův můstek pro měření odporu 
-praktické měření odporu 

 
7 

 
 

-je seznámen s použitím osciloskopu a se základní obsluhou pro 
potřeby odborné praxe  

 
5. Jednoduché měření na osciloskopu 
-seznámení se s osciloskopem 
-ukázka jednoduchých měření na osciloskopu 

 
3 
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-zvládá metody měření výkonu a elektrické práce 
-umí prakticky změřit výkon v obvodu stejnosměrného i 

 střídavého proudu 

 
3. Měření elektrické práce a výkonu 
-měření elektrické práce v obvodu střídavého proudu 
-měření výkonu v obvodu stejnosměrného a  

 střídavého proudu 
-praktické měření výkonu 

 
8 

 
-zná charakteristiku jednotlivých zapojení 
-umí prakticky měřit parametry typické pro jednotlivá zapojení 

 

4. Měření na transformátorech 
-měření na transformátoru naprázdno, nakrátko a při 
zátěži 
-praktické měření na transformátoru 

 
10 

 
-umí prakticky změřit V-A charakteristiku diody 
-zná charakteristiky tranzistoru 
-umí prakticky změřit parametry tranzistoru 

5. Měření vlastností a základních    parametrů 
elektronických prvků  
-měření charakteristik a parametrů polovodičových 
prvků 
- praktické měření charakteristik a parametrů 

 polovodičových prvků 

 
10 

 
 
-zná parametry operačních zesilovačů a základní zapojen 
s operačními zesilovači 
-umí prakticky změřit některé základní parametry OZ 

6. Měření na operačních zesilovačích OZ  a na 
integrovaných obvodech IO 
-měření parametrů na OZ a na číslicových IO 
-praktické měření na OZ a číslicových IO   

 
10 

 
III. ročník - 2 h. týdně, 60 hodin, z toho 30 hodin praktického měření 

 
 

Výsledky vzdělávánía kompetence Tematické celky 
 

Dotace hodin 

 
Žák: 
-pochopí princip analogových a  číslicových elektronických 
voltmetrů 
-ovládá praktické měření na elektronických voltmetrech 

1. Základní elektronické měřící přístroje 
-ss a střídavé elektronické voltmetry analogové 
-ss a střídavé číslicové voltmetry 
-praktické měření na elektronických voltmetrech 

 
8 

 
-zná blokové zapojení  osciloskopu a funkci  jednotlivých částí 
-zná ovládací prvky a režimy osciloskopu a umí je prakticky  

 použít 

2. Osciloskopy 
-dvoukanálové analogové osciloskopy 
-paměťové digitální osciloskopy 
-funkce, režimy osciloskopu 
-praktické měření na osciloskopech 

 
20 

 
-je seznámen s blokovým zapojením generátorů 
-zná jejich režimy a funkce 
-umí je prakticky ovládat a  použít 

3. Měřící generátory 
-NF měřící generátory 
-VF měřící generátory s AM a FM modulací 
-generátory nesinusových kmitů 
-praktické měření na měřících generátorech 

 
6 

 
-zná princip vlnoměru a měřiče jakosti Q 
-umí je podle potřeby použit 

4. Rezonanční měřící přístroje 
-vlnoměry 
-měřiče činitele jakosti Q 
-praktické měření činitele jakosti Q 

 
4 

 
-zná blokové zapojení a funkci jednotlivých částí 
-umí jej ovládat a prakticky použít 

5. Rozmítače signálu 
-rozmítač signálu 
-praktické měření na rozmítači signálu 

 
4 

 
-zná princip čítače 
-umí jej ovládat a prakticky  použít 

6. Měření kmitočtu 
-čítače 
-praktické měření kmitočtu čítačem 

 
4 

 
-zná blokové zapojení a princip činnosti 
-umí jej prakticky ovládat 

7. Měření zkreslení 
-měřič zkreslení 

 
2 

 
-umí prakticky měřit všechny důležité parametry NF zesilovače 
-umí prakticky změřit zesílení  AU a šířku pásma B  VF 

 zesilovače 

8. Praktické měření na zesilovačích 
-měření zesílení na NF zesilovačích 
-měření frekvenční charakteristiky na NF zesilovačích 
-měření výkonu na NF zesilovačích 
-měření zkreslení na NF zesilovačích 
-měření na VF zesilovačích (AU, B) 
 

 
12 
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4.10. Elektronika 
 
 

4.10.1. Učební osnova předmětu materiály a technologie 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je seznámit žáka s materiály, které se používají v elektrotechnice a 

elektronice. Cílové vědomosti spočívají v tom, že žák má znát specifické vlastnosti látek 
v souvislosti s jejich strukturou a z hlediska praktického použití. Má získat přehled o 
vlastnostech, výrobě a použití vodičů, polovodičů, izolantů a materiálů pro magnetické obvody. 
Zná bezpečnost práce a zásady ochrany zdraví. V cílových dovednostech žák umí rozlišovat 
materiály, používat je s ohledem na jejich specifiku. 

 
2. Charakteristika učiva 

Předmět využívá některých poznatků ze základní školy ze základů elektrotechniky a jsou 
na něho vázány všechny ostatní odborné předměty tj. elektronika, číslicová technika, 
automatizace, technická dokumentace a elektrické měření. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 
-jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
-cítily potřebu občanské aktivity, vážily si demokracie a svobody 
-nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
-jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
-pracovali kvalitně a pečlivě 
-dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
-dodržovali zásady a předpisy BOZP 
-vážili si kvalitní práce jiných lidí 
-dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
-byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
-vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro příští 
generace  

 
4. Výukové strategie 

Výuka předmětu je rozvržena do prvního ročníku s dotací 3 hodiny týdně a vyučuje se na 
odborných učebnách. Úvodní část je věnována ručnímu zpracování materiálů, montáži pasivních 
součástek a úpravě vodičů. Důraz je kladen na měkké a tvrdé pájení. Souběžně s teoretickou 
výukou probíhá odborný výcvik na vybavených dílnách, kde žáci činnosti ručního zpracování 
materiálů provádějí. Při všech těchto činnostech je prioritní bezpečnost práce. V další části  se 
seznamuje s fyzikálními vlastnostmi materiálů a s jejich rozdělením do základních skupin tj. 
základní vodivé materiály, nevodivé materiály, magnetické materiály,  polovodiče. Závěr této 
části je věnován speciálním materiálům pro čidla. Poslední část se zabývá technologií montáže 
pasivních součástek. V předmětu jsou probírány základní konstrukční zásady pro NF obvody. 
V další kapitole je věnována pozornost VF technice a  umístění a chlazení výkonových 
polovodičových součástek, technologii při použití fotoelektrických a nelineárních prvků. 
Závěrečná kapitola se zabývá integrovanými obvody, snímači, keramickými filtry, krystaly a 
optoelektronickými zobrazovacími prvky. 
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5. Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni pouze z teoretické přípravy, praktickáčást je hodnocena známkou z 

odborného výcviku. Hodnocení teoretické části probíhá formou testů, ústního zkoušení, 
kontrolou vypracování domácích prací, písemnými pracemi, hodnocena je i aktivita žáka. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 
Předmět přispívá k rozvoji logického a technického myšlení a vytváření uceleného názoru 

na materiály, jejich vlastnosti , zpracování a použití. Žák se seznámí s hospodárností výroby, 
ekonomickými hledisky při zpracování a použití materiálů a jejich vlivem na životní prostředí. 
Uplatňuje základní ekonomická a ekologická hlediska. Předmět tedy přispívá k realizaci 
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské, 
k pracovnímu uplatnění, matematické a využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi. Z oblasti průřezových témat se jedná o téma občan 
v demokratické společnosti, člověk a svět práce, člověk a životní prostředí a téma informační a 
komunikační technologie. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 

I. ročník - 3h týdně, 99 hod 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence Tématické celky 

 

 
Dotace hodin 
 

 
Žák: 
-se seznámí s technologií ručního zpracování materiálů, se  základními 
mechanickými  prácemi spojenými se střiháním, vrtáním, pilováním, 
řezáním  závitů, ohýbáním a úpravou  potřebných nástrojů 
-dále s nýtováním, lepením,  tmelením, různými druhy pájení a 
pevným či přechodným  spojováním elektricky vodivých  cest 
-dále  s lícováním, tolerancím,  vlivu teploty a prostředí na  přesnost 
měření 

 
1. Technologie ručního zpracování   materiálů 
-měření a orýsování materiálů 
-řezání a způsoby řezání 
-pilování, význam a druky pilníků 
-střihání, podstata střihání a druhy nůžek 
-vrtání, zahlubování, vystružování, vrtací  stroje a 
zařízení 
-řezání závitů, druhy závitů a nástroje pro  řezání 
-rovnání a ohýbání materiálů 
-úprava nástrojů nářadí 
-rozebíratelné a nerozebíratelné spojení 
-lepení, zalévání pryskyřicí a tmelení 
-pájení, měkké a tvrdé pájky, pájedla 
-svařování 
-lícování, lícovací soustavy, tolerance 

 
10 

 
-se seznamuje s fyzikálními vlastnostmi materiálů a jejich rozdělením 
do základních skupin 

 

2. Základní vlastnosti materiálů 
-přehled materiálů používaných v  elektrotechnice 
-charakteristické vlastnosti kovů a slitin 
-zkoušky elektrotechnických materiálů 

 
5 

-zná technické železo, jeho značení a použití 3. Technické železo 
-rozdělení ocelí a slitin 
-značení ocelí podle ČSN 

 
2 

 
-má přehled o základních  vodivých materiálech a jejich vlastnostech z 
hlediska aplikace v  praxi 

 
 
 
Žák: 
-umí posoudit jejich teplotní,  elektrické a skupenské vlastnosti 

 
 
 

4. Vodivé materiály 
-druhy a vlastnosti vodivých materiálů 
-kovy a slitiny používané v elektrotechnice 
-odporové materiály, kovové slitiny a pájky 
-nekovové odporové materiál včetně uhlíků 

 
5. Izolanty a dielektrika 
-charakter. vlastnosti izolantů a dielektrik 
-anorganické izolanty tuhého skupenství 
-organické izolanty tuhého skupenství včetně 
termoplastů, termosetů, reaktoplastů 
-lisované izolanty vrstvené a nevrstvené 
-izolanty kapalného a plynného skupenství 
-zvláštní druhy izolačních materiálů 

 
7 

 
 
 
 
 

6 
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- zná základní vlastnosti magnetických materiálů a jejich užití 

 
6. Materiály pro magnetické obvody 
-rozdělení magnetických materiálů 
-magneticky měkké a tvrdé materiály 
-materiály pro speciální magnetické obvody 

 
7 

 
 
-ví o vlastní a nevlastní vodivosti 
-dovede posoudit jejich teplotní závislost 

 
7. Polovodiče 
-teorie vodivosti polovodičových materiálů 
-fyzikální vlastnosti polovodič. materiálů 
-rozdělení a požití polovodičových materiálů 
-přehled výroby polovodičových součástek 

 
9 

 
 
-ví o impregnaci materiálů, povrchové úpravě, 
specifickýchvlastnostech slitin kovů a  polymerátů 

 
8. Povrchová úprava kovů 
-koroze konstrukčních materiálů a ochrana  proti 
korozi 
-význam impregnace, lakování, zalévání a 
hermetizace 
-přehled impregnačních a zalévacích hmot 

 
4 

 
 

-má pojem co je elektrolyt 
-zná elektrolyty pro  elektrolytické kondezátory 
-je obeznámen s galvanickým pokovováním 

 
9. Elektrolyty 
-elektrolyty pro primární a sekundární  galvanické 
články 
-elektrolyty pro kondenzátory, galvanické  
pokovování a spouštěče 

 
2 

 
 

-má přehled o rozdělení součástek, o řadách hodnot a značení 
-zná zásady pro montáž součástek, specifické zvláštnosti z hlediska 

 teplotního či elektrického  namáhání 

 
10. Technologie montáže pasivních  součástek 

-rozdělení součástek 
-řady hodnot a značení 
-zásady pro montáž součástek 

 
2 

 
 

-je obeznámen s možnými  úpravami vodičů, s kabelovými formamy, 
různými druhy  spojování vodičů 

 
11. Jednoduché montážní práce 
-úprava konce vodičů 
-různé druhy drátových forem 
- další druhy propojování 
-zásady práce při použití aktivních  polovodičových 
součástek 
-výroba a montáž na plošných spojích 

 
6 

 
 
 
-je seznámen s rozložením  součástí s ohledem na funkci a  

 bezporuchový provoz 
-zná význam stínění pro elektrické a magnetické pole, zemnících 

 spojů a ochrany před účinky tepla 

 
12 . Zásady konstrukčních úprav elektronických 
zařízení 
-rozložení součástí s ohledem na funkci a  

 bezporuchový provoz 
-stínění elektronických součástí a přístrojů 
-vedení napájecích a zemnících spojů  s ohledem na 
kmitočet a teplotu 

 

 
5 

 
 

-zná zásady práce s  více  přechodovými polovodičovými součástkami, 
vakuovými,   nelineárními, fotoelektrickými prvky, číslicovými 
integrovanými obvody, obvody se soustředěnou  selektivitou, 
keramickými filtry, snímači, zobrazovacími prvky a  
optoelektronickými prvky 

 
13. Zásady práce s dalšími elektronickými                             
součástmi 
-více přechodové polovodičové součástky 
-vakuové prvky 
-nelineární prvky 
-fotoelektrické prvky 
-číslicové integrované obvody 
-obvody se soustředěnou selektivitou, keramické a 
magnetostrikční filtry, snímače,  zobrazovací prvky, 
optoelektronické prvky 

 
24 

 14. Specifické učivo vyplývající z pojetí a 
                        potřeb oboru 
 

10 
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4.10.2. Učební osnova předmětu elektronika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je poskytnout žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových  

prvcích a jejich běžných obvodových zapojení, o elektronických obvodech a jejich využití 
v elektronických částích a zařízení užívaných v průmyslové a spotřební elektronice a přenosové 
technice.Dále seznámit žáky s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé 
elektrotechniky, včetně elektronických součástek jak pro analogovou, tak pro digitální 
technologii.Rovněž chápat obecné principy přenosu informací po vodiči, vysílači i  družici.Cílové 
dovednosti umožňují rozlišovat součástky v elektronických zařízeních, určovat jejich hodnoty, 
využívat technickou dokumentaci, orientovat se ve výkresech a elektronických schématech a 
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 
2. Charakteristika učiva 

Výuka předmětu je zařazena do 2. a 3. ročníku s časovou dotací 5 a 4 hodiny týdně a 
probíhá na odborných učebnách.Při výuce se postupuje od jednoduchých obvodových dvojpólů a 
čtyřpólů postupně až k sestavám složitých zařízení. 

V druhém ročníku se žáci zabývají základními elektronickými obvody, usměrňovači, 
zesilovači, oscilátory, modulátory a směšovači, detektory a demodulátory a na závěr 
impulsovými obvody a technikou velmi vysokých kmitočtů. 

Ve třetím ročníků se vyučuje vznik a šíření elektromagnetických vln, elektroakustika, 
rozhlasové a televizní přijímače, přenosová a vysílací technika. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vyučovací předmět žáky zejména pro studium v návazných oborných předmětech.  
Výuka předmětu,  aby žáci 
-jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
-cítily potřebu občanské aktivity, vážily si demokracie a svobody 
-nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
-jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
-pracovali kvalitně a pečlivě 
-dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
-dodržovali zásady a předpisy BOZP 
-vážili si kvalitní práce jiných lidí 
-dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
-byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
-vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro příští 
generace  
 

4. Výukové strategie 
Výuka probíhá na odborných učebnách formou výkladu, prezentací, problémového 

vyučování, cvičení, domácích prací, opakování, účastí na odborných výstavách a exkurzích a 
v případě zájmu konzultací. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků probíhá formou testů, ústního zkoušení, písemných prací, kontrolou 
vypracování domácích úkolů a je zahrnuta i aktivita či pasivita žáka při výuce. 
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6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

 
Předmět přispívá k realizaci kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a 

komunikativní kompetence, personální kompetence, kompetence k pracovnímu 
uplatnění,matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a 
komunikačních technologií. 

Z průřezových témat se jedné o téma „Občan v demokratické společnost“tz. , že předmět 
přispívá k občanské gramotnosti a téma „Člověk a svět práce a Informační a komunikační 
technologie“. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

II. ročník - 5h.týdně, celkem 165 hod 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence 

 
Tématické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-zná základní obvodové součástky a veličiny, parametry dvojpólů a  

 čtyřpólů, h parametry 
-umí řešit lineární elek. obvody, integrační a derivační RC člen 

1. Elektronické obvody 
-obvodové součástky a veličiny 
-elektrický dvojpól, čtyřpól, parametry 
-děliče kmitočtově nezávislé 
-řešení elektrických obvodů 
-Théveniův teorém 
-děliče kmitočtově závislé 
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-zná zákl. zapojení usměrňovače, činitel zvlnění a filtrace, RC a LC 

 filtry 
-rozumí zdvojovači a násobiči U,param.i zpětnovaz.stabilizátorum, 

 spín. zdroji a řízen. usměrňovači 

2. Usměrňovače  
-základní zapojení usměrňovačů 
-filtrace 
-zdvojovač, násobič napětí 
-stabilizátory ss napětí 
-řízené usměrňovače, spínané zdroje 

 
22 

 
-zná veličiny, zapojení, parametry, charakteristiky,značky tranzistoru 
-si osvojil frekvenční parametry a  šumové číslo tranzistoru 
-zná princip, vlastnosti tranzistorů řízených elek. polem, jejich 
charakteristiky a značky 
-umí definovat zákl.vlastnosti zesilovačů a zná jejich rozdělení 
-má přehled o ss zesilovačích 
-umí nakreslit a vysvětlit základní zapojení NFZ a ovládá rozdělení  

 podle tříd 
-zná účel a způsoby nastavení pracovního bodu a ví, jak zpětná 

 vazba ovlivňuje vlast. zesilovače 
-zná rozdělení, zapojení a  vlastnosti VF zesilovačů 

3. Zesilovače 
- bipolární tranzistor  zapojení tranzistorů se SB, SE, 
SK,  úplná soustava charakteristik,  h parametry 
tranzistorů,  frekvenční závislost tranzistorů,  šumové 
vlastnosti tranzistoru 
- unipolární tranzistor  tranzistory MOS FET, J FET 
- základní pojmy, vlastnosti, rozdělení   zesilovačů 
- ss zesilovače 
- nízkofrekvenční  zesilovače NFZ  zapojení NFZ, 
nastavení  a stabilizace  pracovního bodu P, výkonové 
NFZ,  zpětná vazba NFZ 
- vysokofrekvenční zesilovače VFZ,  VFZ s 
 jednoduchým laděným obvodem,  VFZ s vázanými 
rezonančními obvody,  širokopásmové VFZ s nosnou 
vlnou a   bez nosné vlny 

42 
13 

 
 
 
 
 

6 
 

5 
 

3 
11 
4 
 

 
-chápe princip zpětnovazebních oscilátorů i oscilátorů bez zpětné 
vazby a zná zapojení, vlastnosti, činnost oscilátorů LC,RC,krystal. 

4. Oscilátory 
-princip,  rozdělení 
-oscilátory LC, RC, krystalové   
-oscilátory bez zpětné vazby 

9 

 
-zná princip , vlastnosti AM, FM, PhM, PCM a digit. modulací 
-má představu o AM a FM  modulátorech a zná způsoby AM, 

 FM modulace 
-zná podstatu směšování, aditivní a multiplikativní směšování,  

 balanční směšovač 

5. Modulátory a směšovače 
-AM, FM, PhM modulace 
-impulsové (diskrétní) modulace 
-digitální modulace, modulátory 
-směšovače a násobiče kmitočtů 

 
12 

 
- ví co je AM a FM detekce 
-zná některé typy detektorů a  demodulátorů, diodový detektor, 

 synchronní detektor, koincidenční detektor, fázově zavěšená 
smyčka PLL 

6. Detektory a demodulátory 
-AM detektory 
-FM demodulátory 

 
10 

 
-má osvojeny základní parametry impulsu 
-zná chování integračního a  derivačního RC článku  

 v impulsovém obvodě 
-zná typy omezovačů amplitudy 

7. Impulsové obvody 
-impulsový signál 
-integrační a derivační článek 
-dělič napětí v impulsových obvodech 
-obvody RL, RLC s impuls. signálem 

 
25 
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-zná princip, zapojení, vlastnosti spínačů 
-umí nakreslit a vysvětlit astabilní  multivibrátor, komparátor 
-zná funkci ostatních klopných obvodů, Millerova integrátoru a  

 generátoru funkcí 
-má přehled o použití operačních zesilovačů a integrovaných  

 obvodů v impulsních obvodech 

-omezovače amplitudy, spínací obvody 
-klopné obvody - astabilní, monostabilní,  bistabilní 
-komparátory 
-generátory nesinusových kmitů Schmittův klopný 
obvod, Millerův integrátor, generátor funkcí  
-využití operačních zesilovačů a  integrovaných 
obvodů v impulsní technice 

 
-zná vlastnosti VF vedení 
-umí vysvětit vznik stojatých vln na vedení 
-zná vlastnosti vedení naprázdno a nakrátko 
-má přehled o chování úseků  vedení λ/4, λ/2 
-zná vlastnosti vlnovodu a jeho  použití 
-umí popsat dutinový rezonátor a  jeho použití 
-zná funkci klystronu,magnetronu, permaktronu a možnosti užití 

8. Technika velmi vysokých kmitočtů 
-VF vedení, postupné vlny na vedení 
-stojaté vlny na vedení 
-vedení naprázdno a nakrátko 
-úseky vedení 
-vlnovody, dutinové rezonátory 
-aktivní prvky v cm technice  klystron, magnetron, 
permaktron 
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III. ročník -4 h. týdně, celkem 120 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence Tématické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-chápe vznik a způsob šíření EMV-zná složení atmosféry a vlastnosti 

 jednotlivých vrstev ionosféry 
-umí charakterizovat šíření DV,  SV, KV, VKV 
-zná jednotlivé druhy polarizace 
-zná pojmy PSV, činitel odrazu 
-vysvětlí parametry antén 
-má přehled o typech antén  

1. Vznik a šíření elektromagnetických  vln  EMV 
-vznik a šíření EMV 
-složení atmosféry a způsoby šíření EMV 
-složení a vliv ionosféry na šíření EMV 
-šíření DV, SV, KV a VKV 
-polarizace EMV 
-přenos EMV po vedení 
-antény a jejich parametry 
-druhy antén 
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-zná podstatu akustického vlnění a jakými vlnami se šíří 
-umí charakterizovat základní parametry vlnění 
-zná typy mikrofonů a reproduk., jejich parametry a užití 
-má přehled o reproduktorových soustavách, ozvučování prostorů  

 a vícekanálovém přenosu zvuku 
-umí vysvětlit magnetický a  číslicový záznam zvuku 

2. Elektroakustika 
-vznik a vlastnosti akustických vln 
-základní pojmy 
-elektroakustické měniče mikrofony, reproduktory 
-reproduktorové soustavy 
-vícekanálový přenos zvuku 
-ozvučování prostorů 
-magnetický záznam zvuku princip, vlastnosti 
-číslicový záznam zvuku 

 
20 

 
-zná rozdělení, vlastnosti a  parametry jednotlivých typů  

 přijímačů 
-podrobně zná superhet 
-umí vysvětlit princip  stereofonního příjmu 

3. Rozhlasové přijímače 
-parametry přijímačů 
-přímozesilující  přijímač, superhet 
-superhet AM, FM 
-rozhlasová stereofonie 
-dekodéry zakódovaného stereofonního signálu ZSS 

 
12 

 
-umí vysvětlit cestu signálu od  kamery po TV přijímač 
-zná teorii vzniku obrazu 
-umí vysvětlit TV normu a popsat úplný TV signál 
-umí popsat kanálový volič,  obrazovou, zvukovou , rozkladovou a 
ostatní části TVP 
-umí vysvětlit složení barevného signálu 
-charakterizuje soustavu PAL 
-zná principy a vlastnosti jednotlivých typů obrazovek 
-je informován o technickém  vybavení TV studia a jeho úloze 
-zná princip mag.záznamu obrazu 
-má představu o dig. vysílání 

4. Televizní technika 
-televizní řetězec 
-prokládané řádkování 
-televizní norma, úplný TV signál 
-signálová část TV přijímače  kanálový volič, obrazová 
čási  zvuková a rozkladová část 
-napájecí a pomocné obvody 
-barevný TV přenos 
-rozdílové barevné signály 
-přenosová soustava PAL 
-obrazovky  LCD,  
-TV studio 
-princip DVB-T přenosu a DVB-T   přijímače 

 

 
30 

 
-má informaci o telegrafii a  telefonii 
-umí popsat strukturu analogové a digitální sítě 
-má informaci o sítích ISDN a  přenosech  ADSL 
-má přehled o provozu mobilních telefonů a síti GSM 

5. Přenosová technika 
-základní pojmy 
-telegrafie a telefonie 
-analogová a digitální telefonní síť 
-sítě ISDN, euro ISDN 
-přenosy ADSL 
-mobilní telefony 
-mobilní síť GSM 

 
16 

 
-zná podstatu světelného záření a vlastnosti světla 
-zná princip vedení světla opt.  vláknem a jednotlivé typy vláken 
-zná princip LED diody, laserové diody, laseru a jejich vlastnosti 
-je informován o užití optických vláken a optoelektronických 

6. Optoelektronika 
-přenosová média 
-aktivní a pasivní prvky 
-aplikace optoelektroniky v oboru 

 
12 
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 prvcích v oboru 
 

-umí vysvětlit blokové zapojení rozhlasového a TV vysílače 
-zná užití a princip radioreléového spoje 
-zná umístění geostacionárních  družic a charakteristiku  

 družicového přenosu 
-umí nakreslit a vysvětit blokové zapojení satelitního přijímače 
-má základy radiolokace 
-je obeznámen s některými  systémy navigace, systém GPS   

7. Vysílací technika 
-rozhlasový vysílač 
-televizní vysílač 
-radioreléové spoje  princip, použití 
-družicový přenos  princip a realizace přenosu 

  koncepce přijímačů 
-radiolokace a navigace 

 
14 

 
 

4.10.3. Učební osnova předmětu číslicová technika 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je seznámit žáka se základními logickými kombinačními prvky, 

sekvenčními a paměťovými obvody a vnitřní strukturou mikropočítače. Cílové vědomosti 
zahrnují znalost logických funkcí a obvodů, číslicových integrovaných obvodů a provozu zařízení 
z nich sestavených. Dovednosti žáka spočívají ve schopnosti samostatně řešit elektronické 
obvody realizující logické funkce, číst a kreslit jednodušší logická schémata, zapojovat, měřit a 
kontrolovat číslicové obvody. Dodržuje technologické postupy, dbá na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 

 
2. Charakteristika učiva 

Výuka předmětu je zařazena do 2. a 3. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně a probíhá 
na odborných učebnách.Ve druhém ročníku jsou v úvodu probírány číselné soustavy, kódy a 
vzájemné převody.Dále základní kombinační logické funkce, Booleova algebra, minimalizace 
logických funkcí pomocí Booleovy algebry a v závěru kombinační logické obvody.Třetí ročník je 
zaměřen na sekvenční logické obvody, paměťové obvody a strukturu mikropočítače. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka ve všech tematických celcích vede žáky k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky v 
odborné složce vzdělávání i v profesním životě.Učivo předmětu navazuje také na poznatky žáků 
získané na základní škole, tyto dále rozvíjí. Jsou zdůrazněny mezipředmětové vazby. Vyučující 
při volbě vyučovacích metod přihlíží k úrovni žáků ve třídě(k dosaženému předchozímu 
vzdělání), kombinuje výklad, rozhovor. Pro snazší pochopení učiva vyučující pracuje s učebnicí, 
učebními texty, názornými učebními pomůckami, využívá audiovizuální pořady, počítače, 
plánuje exkurze.  

4. Výukové strategie 
Výuka probíhá formou výkladu, prezentací, problémového vyučování, cvičení, domácích prací, 

opakování, účastí na odborných výstavách a exkurzí a podle zájmu konzultací.V obou ročnících jsou 
souběžně s teoretickou částí zajišťována praktická cvičení na základních stavebních modulech, 
pomůckách a počítačích.Velmi důležitá je aplikace teoretických poznatků v dílenské praxi při 
odborném výcviku. 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou hodnoceni jak z části teoretické, tak praktické.Teoretická část  probíhá formou 

testů, ústního zkoušení, kontrolou vypracování domácích prací.U praktické části je hodnocena 
schopnost aplikace teoretických poznatků při zapojování jednotlivých modulových 
úloh.Hodnocena je také aktivita žáka. 
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6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Předmět přispívá k realizaci kompetence k učení tz.,že absolovent se umí efektivně učit a 
je schopen stanovit si cíle dalšího vzdělávání.Rovněž přispívá k realizaci kompetence k řešení 
problémů a komunikativní kompetence tj. absolovent je schopný řešit běžné pracovní problémy 
a umí se vyjadřovat jak v ústní, tak písemné formě.V oblasti personální kompetence umí 
absolovent pracovat v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností.Dále 
předmět přispívá k realizaci kompetence k pracovnímu uplatnění, matematické kompetence a 
hlavně kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.Z 
průřezových témat se jedná o téma „Občan v demokratické společnosti“, o téma „Člověk a svět 
práce“ a hlavně o téma „Informační a komunikační technologie“. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

II. ročník - 1h týdně, 33 hod celkem 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence Tématické celky 

 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-zná dekadickou, dvojkovou a  hexadecimální soustavu 
-umí převádět čísla z jedné soustavy do druhé 
-umí sčítat čísla v binární soustavě 

1. Číselné soustavy 
-dekadická 
-binární soustava 
-hexadecimální soustava 
-aritmetické operace 

 
6 

 
-zná binární, hexadecimální a  BCD kód 
-má představu o kódu 1 z 10-ti 

2. Kódy 
-binární, hexadecimální 
- BCD, 1 z 10 

 
2 

 
-rozumí definici kombinační  logické funkce 
-zná názvy, zápisy, pravdivostní tabulky, blokové značky všech 

 základních kombinačních logických funkcí 
-orientuje se v pravidlech Booleovy algebry 
-umí používat De Morganovy  zákony  

3. Kombinační logické funkce 
-základní pojmy, identita, negace 
-logický součet, negovaný logický součet 
-logický součin, negovaný logický sočin 
-základní pravidla Booleovy algebry 
-použití De Morganových zákonů 

 
7 

 
-umí minimalizovat logické funkce do třech proměnných 

4. Minimalizace logických funkcí 
-minimalizace pomocí Booleovy algebry  

4 

 
-zná vlastnosti obvodů DTL, TTL, ECL, MOS a logickou funkci  XOR 
-zná vlastnosti, činnost, zapojení uvedených kombinačních 

 logických obvodů 

5. Kombinační logické obvody 
-obvody DTL,TTL, ECL, MOS 
-logická funkce XOR 
-poloviční a úplná sčítačka 
-generátor parity 
-kodéry a dekodéry 
-multiplexery a demultiplexery 
-binární komparátor 

 
14 

 
III. ročník - 1 h. týdně, 30hodin celkem 

 
 

Výsledky vzdělávánía kompetence 
 

Tématické celky 
 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-rozumí definici sekvenčních logických obvodů 
-zná vlastnosti, pravdivostní   tabulky a blokové značky klopných 
obvodů 
-je seznámen se zapojením  klopných obvodů 
-zná vlastnosti, typy, činnost,   zapojení registrů a čítačů 
-rozumí děličce 

1. Sekvenční logické obvody 
-definice sekvenčních logických obvodů 
-klopné obvody RS asynchronní i synchronní 
-klopný obvod D 
-klopné obvody JK jednostupňové i dvoustupňové 
MASTER-SLAVE 
-klopný obvod T 
-registry sériové, paralelní a kruhové 
-děličky, čítače 

 
12 

 
-zná bipolární a unipolární  technologii pamětí 
-zná vlastnosti a použití pamětí ROM, RAM, PROM, EPROM, 

 EEPROM, RWM 
-zná vlastnosti a strukturu statických a dynamických pamětí 

2. Paměťové obvody 
-rozdělení pamětí z technologického hlediska 
-vlastnosti a použití pamětí ROM, RAM,   PROM, 
EPROM, EEPROM, RWM 
-statické paměti SRAM 

 
8 
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-dynamické paměti DRAM 
 

-zná strukturu mikropočítače a  popis jednotlivých částí 
-umí popsat obecné zapojení  mikroprocesoru 
-zná vlastnosti a obecnou funkci  aritmetickologické jednotky  

 a řadiče 
-zná vlastnosti, funkci a strukturu operační paměti 
-umí popsat vnitřní a vnější paměti mikropočítače 

3. Mikropočítačová technika 
-struktura mikropočítače 
-mikroprocesor CPU 
-aritmetickologická jednotka ALU 
-řadič(řídící jednotka) 
-operační paměť 
-vnitřní a vnější paměti 

 
10 

 
 

4.11. Elektrotechnická zařízení 
 
 

4.11.1. Učební osnova předmětu technická dokumentace 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je seznámit žáka se zobrazováním pasivních i aktivních elektronických 

prvků, se zásadami a kulturou technické komunikace. Z cílových vědomostí se jedná o osvojení  
si základních pojmů elektrotechnického kreslení, získání základních znalostí o normalizaci, 
zásadách technického zobrazování elektrotechnických výrobků, způsobech značení přesnosti, 
kótování, druzích  schémat a užití schématických značek. Cílovými dovednostmi jsou schopnost 
číst a porozumět výkresům, vytvořit si prostorovou představu zobrazených předmětů, umět 
sestavovat a číst elektrotechnická schémata, vyhledávat parametry součástek v katalozích. Žák 
rozumí a umí užívat běžných katalogů diod, vícevrstvých polovodičových prvků, tranzistorů a 
integrovaných obvodů. 
 

2. Charakteristika učiva 
Výuka předmětu je zařazena do 1.ročníku s dotací 1 hodina týdně. V úvodu je učivo 

věnováno strojnickému kreslení včetně promítání, značení povrchu a lícování. Učí se zásadám 
správného kótování, zobrazování řezů. Tato část výuky probíhá v prvním pololetí 1. ročníku a je 
součástí odborného výcviku. Souběžně s tím pobíhá vlastní výuka předmětu, kde se žáci učí znát 
základní schématické značky a kreslit pasivní spínací i rozpínací prvky. Dále je výuka zaměřena 
na aktivní elektronické prvky, žáci se učí znát jejich schématické značky. Žák je schopen podle 
udaných parametrů posoudit a porovnat vlastnosti těchto aktivních elektronických součástek, 
naučí se pracovat s katalogem, posoudit vzájemné vlastnosti nelineárních aktivních prvků a 
zhodnotit jejich vlastnosti. Při výuce je využíváno dovednosti získané v předmětu výpočetní 
technika tj. kreslení elektrotechnických schémat v některém programu, který to umožňuje. 
 

3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 

-jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
-cítily potřebu občanské aktivity, vážily si demokracie a svobody 
-nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
-jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
-pracovali kvalitně a pečlivě 
-dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
-dodržovali zásady a předpisy BOZP 
-vážili si kvalitní práce jiných lidí 
-dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
-byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
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-vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro příští                   
generace  

 
4. Výukové strategie 

Výuka předmětu je teoretická i praktická  a probíhá souběžně. Teoretická část probíhá 
formou výkladu, ukázek hotových výkresů, v kterých se žáci učí poznávat jednotlivé  
schématické značky, ukázek různých typů výkresů, cvičení, při kterých  žáci  kreslí jednoduché 
schéma konkrétních zapojení včetně plošných spojů. Praktická část probíhá formou domácích 
prací, kdy žáci kreslí složitější zapojení obvykle v editoru schémat na počítači. Při výuce je 
možná domluva konzultací. 

 
5. Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni jak z části teoretické, tak praktické. Hodnocení teoretické části se 
uskutečňuje formou testů, ústního zkoušení, kontrolou vypracování domácích prací. U praktické 
části je hodnocena správnost zapojení a vhodnost rozložení schématických značek součástek. 
K hodnocení přispívá i aktivita žáka. 

 
6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 
Žák je veden k přesné, svědomité a pečlivé práci, ke schopnosti samostatně se rozhodovat 

o použití součástek na základě katalogových údajů. Požadavky na přesnost, čistotu, úpravu a 
rozvržení obrazů a schémat přispívají k estetické výchově žáka. Předmět tedy přispívá 
k realizaci kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a 
sociální, občanské, k pracovnímu uplatnění, využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi. 
 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 

I. ročník - 1h týdně, 33 hod 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence 

 
Tématické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-má přehled o druzích elektrotechnických výkresů 
-zná zásady kreslení  elektrotechnických výkresů a  

 význam schématických značek 
-zná schématické značky používané v slaboproudých  

 elektrotechnických oborech 
-zná zásady sestavování schémat  a druhy schémat 
-je seznámen s technickou  dokumentací v oboru 

 
1. Základy elektrotechnického kreslení 
-normalizace v elektrotechnice 
-elektrotechnické výkresy, rozdělení a  druhy 
-zásady pro kreslení elektrotechnických výkresů a 
význam schématických značek 
-schématické značky používané v  jednotlivých 
elektrotech. specializacích 
-zásady pro sestavování schémat, druhy schémat 
-technická dokumentace v oboru 

 
8 

 
 

-umí kreslit nerozebíratelné spoje  NF, VF konektory, 
 banánky, svorky a zdířky 

 
2. Spojovací prvky v elektrotechnice 
-pevné a nerozebíratelné spojení 
-přímé a nepřímé konektory pro NF a VF techniku 
-banánky, svorky a zdířky 

 
4 

 
 

-zná základní symboly  katalogových údajů a umí určovat hodnoty 
součástek včetně barevného kódování 
-zná konstrukční údaje cívek a  transformátorů 
-má přehled o ostatních  součástkách používaných v  

elektronice 
-umí pracovat s katalogem 

 
3. Pasivní součásti v elektronice 
-katalogové údaje a značení rezistorů a  

 kondenzátorů 
-konstrukční údaje cívek a transformátorů 
-ostatní pasivní součástky používané v  elektronice 
-práce s katalogem 

 
 

 
8 

 
 

 
4. Aktivní součástky v elektronice 

 
6 
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-zná značení a rozdělení  používaných  vakuových prvků,  
  polovodičů a integrovaných  obvodů 

-umí pracovat s katalogem 

-značení a rozdělení vakuových prvků, polovodičů a 
integrovaných obvodů 
-práce s katalogem 

 
 
 

-je seznámen s rozdělením konstrukčních prvků v  elektrotechnice 

 
5. Konstrukční součástky v  elektrotechnice 
-vypínače a přepínače, tlačítkové spínače 

 a mikrospínače 
-patice objímky 
-ostatní konstrukční prvky 
 

 
5 

 
-má přehled z jakých výkresů se  skládá  výrobní dokumentace 

 a co je obsahem servisních  podmínek 

6. Výrobní dokumentace a servisní    podmínky 
-obsah výrobní dokumentace 
-co je obsahem servisních podmínek 
 

 
2 

 
 

4.11.2. Učební osnova předmětu automatizace 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o moderních způsobech řízení výroby, 

řídících a regulačních soustavách. Cílovými vědomostmi jsou základní principy automatického 
řízení, znalost prostředků automatického řízení, regulačních obvodů, jejich vlastností a možnosti 
uplatnění. Žák je informován o možnosti využití výpočetní techniky v automatizaci. Cílovými 
dovednostmi je aplikace poznatků v praxi na regulovaných soustavách a jejich jednotlivých 
částech, schopnost umět odečíst, nastavit základní hodnoty automatizačních systémů, změřit 
elektrické i neelektrické veličiny, umět zadat vstupní data. 

 
2. Charakteristika učiva 

Výuka předmětu je zařazena do 2. a 3.ročníku a  probíhá na odborných učebnách 
s časovou dotací 1 hodina týdně v obou ročnících. Ve druhém ročníku jsou probírány základní 
pojmy v souvislosti s automatizací a regulací, dále pak si žáci  osvojí jednotlivé automatizační 
prvky a seznamují se s principem automatické regulace, druhy regulace a automatické ovládání. 
Poznají kritéria stability, regulované soustavy a budou se učit o statických a astatických 
regulovaných soustavách. Ve třetím ročníku se žáci zabývají prostředky automatického řízení, 
snímači neelektrických veličin včetně převodníků, řídících a akčních členů .Poznají různé druhy 
zesilovačů v regulační technice a paměti. 

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 
-jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli tolerantní a solidární 
-cítily potřebu občanské aktivity, vážily si demokracie a svobody 
-nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
-jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
-pracovali kvalitně a pečlivě 
-dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
-dodržovali zásady a předpisy BOZP 
-vážili si kvalitní práce jiných lidí 
-dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
-byli schopni kriticky se dívat na výsledky své práce 
-vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí a snažili se ho zachovat pro příští 
generace  
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4. Výukové strategie 
Výuka probíhá formou výkladu, prezentací, problémového vyučování, domácích prací, 

cvičení, pravidelného opakování, promítáním odborně zaměřeného videa a v případě zájmu 
nebo potřeby také konzultace.Žáci se rovněž zúčastňují odborně zaměřených exkurzí a výstav. 
 

5. Hodnocení výsledků žáků 
Hodnocení žáků probíhá formou testů, ústního zkoušení, kontrolou vypracování domácích 

prací, písemných prací. Při hodnocení je rovněž přihlédnuto k aktivitě žáka. 
 

6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci 
průřezových témat 

Předmět přispívá k realizaci kompetence k učení,  komunikativní kompetence, personální 
kompetence, rovněž kompetence k pracovnímu uplatnění, matematické kompetence a kompetence 
využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových témat se 
jedná o téma „Člověk a svět práce“, dále o téma „Informační a komunikační technologie“ a téma  
„Občan v demokratické společnosti“. Předmět využívá poznatky ze základů elektrotechniky, 
elektroniky, číslicové techniky, televizní techniky, matematiky, technické dokumentace, materiálů a 
elektrického měření. 

 
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

II. ročník - 1h týdně, 33 hod 
 

 
Výsledky vzdělávánía  kompetence 

 
Tématické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-chápe co je regulovaná soustava 
-zná základní pojmy řízení 

1. Základní pojmy 
-úloha regulace 
-regulovaná soustava 
-základní pojmy řízení 

 
4 

 
 

-má přehled o druzích regulace a jejich použití 
-zná charakteristiku jednoduchých a rozvětvených regulačních  

 obvodů 
-umí charakterizovat stabilitu a jakost regulace 
-má přehled o  kritériích jakosti regulace 

 
2. Automatická regulace 
-druhy regulace na konstantní hodnotu, 
programová, vlečná a servomechanismy, spojitá, 
nespojitá, lineární, nelineární 
-regulační obvody jednoduché, rozvětvené 
-stabilita  a jakost regulace-kritéria jakosti regulace 

 
9 

 
 
-umí vysvětlit co je statická soustava 0., 1. a 2. řádu 
-ví co znamená astatická  regulovaná soustava 

 
3. Regulované soustavy 
-statická regulovaná soustava 0. a 1. řádu 
-statické regulované soustavy 2. řádu 
-astatické regulované soustavy 

 
5 

 
 

-má přehled o jednotlivých  typech regulátorů 
-zná jejich vlastnosti 
-dovede nakreslit blokové  zapojení číslicového regulátoru 

 
4. Regulátory 
-lineární  a nelineární regulátory 
-spojité regulátory 
-nespojité regulátory impulsové, dvou a více 
polohové, číslicové 

 
11 

 
 

-umí charakterizovat jednotlivé části pro realizaci řídicích obvodů 
-má přehled o prostředcích řízení 
-je informován o druzích řízení 

 
 

 
5. Automatické řídící obvody a jejich vlastnosti 
-realizace řídicích obvodů část pro získání, přenos a 
zpracování  informace 
-přehled prostředků řízení 
-druhy řízení podle reprezentace informací 

 podle způsobu zpracování vstup. informací 
 podle uložení a realizace řídicího rogramu  

 
4 
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III. ročník - 1h týdně, 30 hod 
 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence 

 
Tématické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 
-má přehled  o rozdělení  prostředků automatického řízení 
-zná statické i  dynamické vlastnosti pro 

1. Druhy a vlastnosti prostředkůautomatického 
řízení 
-rozdělení automatizačních prostředků 
-statické a dynamické vlastnosti  automatizačních 
prostředků 

 
4 

 
 

-zná principy základních typů  snímačů 
-zná rozdělení převodníků 
-rozumí A/Č a Č/A převodníkům 

 

 
2. Snímače a převodníky 
-snímače elektrických a neelektrických  veličin 
-převodníky 

 rozdělení převodníků, převodníky  
 analogově – číslicové, převodníky číslicově 
 analogové 

 
4 

 
 
-umí charakterizovat přenosy  jednotlivých signálů 
-zná duhy provozů přenosu dat 

 
3. Dálkový přenos signálu 
-přenos mechanického, pneumatického a 

 hydraulického signálu 
-přenos elektrického a optického signálu 
-přenos dat 

 
4 

 
 

-zná rozdělení akčních členů 
-má přehled o jednotlivých  typech pohonů 

 
4. Řídicí a akční členy 
-rozdělení akčních členů 
-pohonyelektrické, pneumatické, hydraulické  

 
6 

 
 
-umí vysvětlit jednotlivé typy zesilovačů a zná jejich užití 
-je informován o operačních  zesilovačích a jejich užití 

5. Zesilovače 
-pneumatické, hydraulické, magnetické 
-elektrické z diskrétních součástek, s operačními 

 zesilovači 

8 

 
 
-zná vlastnosti základních typů pamětí 

 
6. Paměťové prvky 
-paměti ROM 
-paměti RAM 
-RWM 

 
4 

 
 

4.11.3. Učební osnova předmětu odborný výcvik 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

1. Obecný cíl vyučovacího předmětu 
Cílem předmětu je aby si žák osvojil dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání 

elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. Získá přehled o 
elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a řízení činnosti 
běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a servisní práce na 
elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných přípravných činností. 
Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy. Orientuje se v 
běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou dokumentaci při výrobě, montážích, 
revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu 
práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu 
elektrotechnika a dále ho rozvíjí. 
 

2. Charakteristika učiva 
Výuka předmětu je rozvržena do 3 ročníků a probíhá na odborných učebnách a dílnách. 
1. ročník   6 hodin týdně, celkem 198 hodin 33 dnů 
V prvním ročníku v prvním pololetí se žáci seznamují se základy ručního zpracování 

materiálů jako je například měření, rýsování a značení materiálů, řezání kovů, pilování 
spojených ploch, stříhání ručními a pákovými nůžkami, vrtání a zahlubování, řezání závitů a 
rovnání a ohýbání. 
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V druhém pololetí získají znalosti mechanických prací a ručních montáží v elektrotechnice 
zejména v těchto oblastech. Základy pájení el.součástek včetně pájení na  deskách  plošných 
spojů, úprava konců vodičů, zapojování součástek v elektronice, technologie jednoduchých 
montážních prací s aktivními prvky dle schématu a návrh  desek plošných spojů (DPS) pomocí 
návrhového systému Eagle. 

2. ročník 14 hodin týdně, celkem 462 hodin 66 dnů 
V druhém ročníku si zejména prohloubí znalosti v navrhování DPS pomocí návrhového 

systému Eagle. Dále se naučí sestavovat, vyrábět a opravovat jednoduché elektronickéobvody. 
Měřit základní elektrické veličiny pomocí speciálních měřících přístrojů. Budou provádět 
mechanické práce spojené s výrobou a opravami elektrických zařízení s použitím mechanického 
nářadí. Vyrobí si a oživí různá elektronická zařízení jako například, napájecí zdroj se 
stabilizátorem, nf a vf zesilovač, oscilátor a podobně. Při stavbě těchto zařízení se budou učit 
využívat nové technologické prostředky, především specializovaný software pro simulaci funkce 
elektronických obvodů a návrhový systém pro navrhování DPS. 
 

3. ročník 14 hodin týdně, celkem 462 hodin 66 dnů 
Ve třetím závěrečném ročníku si žáci rozšíří a prohloubí znalosti získané v předchozích 

ročnících. Zejména v práci se simulačním software kde se naučí ověřování funkční činnosti 
některých integrovaných obvodů, jako jsou, sekvenční obvody, posuvné registry, AD/DA 
převodníky a dekodéry pro číslicové zobrazení. Vyrobí si, oživí a proměří některá složitější 
elektronická zařízení. U těchto zařízení také provedou simulační měření pomocí speciálního 
software. Naučí se sestavovat složitější digitální celky za použití integrovaných obvodů s větší 
hustotou integrace.  

 
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu ekonomika směřuje k tomu, aby žáci: 
- jednali v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli kriticky tolerantní a 
solidární 
- cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody 
- byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem 
- nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek 
- jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 
- pracovali kvalitně a pečlivě 
- dodržovali normy a technologické postupy, neplýtvali materiálními hodnotami 
- dodržovali zásady a předpisy BOZP 
- vážili si kvalitní práce jiných lidí 
- dodržovali pracovní dobu a další požadavky zaměstnavatele 
- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své práce 
- vážili si života, zdraví a dobrého životního prostředí; snažili se ho zachovat pro příští 
generace. 

 
4. Výukové strategie 

Výuka předmětu Odborný výcvik je organizována ve speciálních učebnách /počítačových, 
elektrického měření/ a elektrodílnách. Žáci pracují samostatně pod dozorem učitelů s 
elektrotechnickým nářadím, součástkami a speciálními měřicími přístroji a počítači PC, které 
zajišťuje pro žáky škola. Pracují také s různými cvičnými elektronickými deskami určenými pro 
výuku elektrického měření a diagnostiky závad v elektronických obvodech. Pojetí učiva je 
směrováno k postupnému zvyšování náročnosti úkolu, samostatnosti při jejich řešení a 
odpovědnosti za jejich splnění. 
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5. Hodnocení výsledků žáků 
Hodnocení žáků probíhá kontrolou a klasifikací plnění zadaných úloh, které jsou průběžně 

žákům zadávány k vypracování v hodinách předmětu Odborného výcviku. Hodnotí se především 
funkčnost, kvalita provedení a zpracovaná písemné dokumentace vyrobeného elektronického 
obvodu. Při hodnocení je rovněž přihlédnuto k aktivitě žáka. Hodnotí se též schopnost aktivního 
samostatného přístupu k problematice, manuální zručnost, dodržování technologií a 
bezpečnosti práce. 

 
6.   Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových 

témat 
Předmět přispívá k realizaci kompetence k učení,  komunikativní kompetence, personální 

kompetence, rovněž kompetence k pracovnímu uplatnění, kompetence využívat prostředky 
informačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových témat se jedná o téma 
„Člověk a svět práce“, dále o téma „Informační a komunikační technologie“ a téma  „Občan 
v demokratické společnosti“. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

I. ročník - 6 hodin týdně, celkem   198 hod.(33 dnů) 
 

 
Výsledky vzdělávánía  kompetence Tematické celky 

 
Dotace hodin 
 

 
Žák: 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zvládá základy ručního zpracování materiálů 
-Umí měřit a orýsovávat, zná přesnost nástrojů,způsoby použití,příprava 
materiálu k orýsování od hrany,od osových čar a podle šablon,dodržuje 
zásady BOZP. 
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6 

1.Základy ručního zpracování materiálů. 
 

Proškolení ze zásad BOZP 
1.1 Měření, rýsování a značení materiálů  

 
-Umí řezat ruční pilkou,upínání různých mat.   nácvik postoje při 
řezání,řezání přímých a šikmých řezů,dodržuje zásady BOZP. 

 

 
1.2 Řezání kovů 

6 

 
 
-Umí správně pilovat,postoj při práci,pilování    příčné,křížové.Kontrola 
pilované plochy, dodržuje zásady BOZP. 

 
 

 
1.3 Pilování spojených ploch 

18 

 
-Umí zacházet se střižným nástrojem,správný pracovní postup,stříhání  
plechů ručními a pákovými nůžkami, dodržuje zásady BOZP. 

 

 
1.4 Stříhání ručními a pákovými nůžkami 

6 

 
-Umí správný postup při vrtání,upínání materiálu,vrtáků,seřízení a 
obsluha vrtačky,vrtání průchozí a neprůchozí díry,velké 
otvory,zahlubování, dodržuje zásady BOZP. 

 
 

 
1.5 Vrtání a zahlubování 

12 

 
-Umí pracovat s nástroji,důraz klade na správný postup při řezání vnějších 
a vnitřních závitů,strojní řezání závitů -kontrola,dodržuje zásady BOZP. 

 

1.6 Řezání závitů 6 

 
-Umí  pracovat s ohýbačkou, umí vyrovnat ohnutý materiál,dodržuje 
zásady BOZP. 

1.7 Rovnání a ohýbání 12 

 
Žák: 
-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Umí  základy pájení el.součástek na DPS, dodržuje zásady BOZP. 

 
 

 132 
 
 
 

30 

2. Základy mechanických prací a ručních montáží. 
Proškolení ze zásad BOZP 
2.1 Základy pájení- el.součástek včetně desek 
plošných spojů /DPS/ 
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-Umí zakončovat a upravovat konce elektr.vodičů, dodržuje zásady BOZP. 

 
2.2 Úprava konců vodičů 

12 

 
- 
Umí zapojovat součástky v elektronických obvodech, dodržuje zásady 
BOZP. 

 
2.3 Zapojování součástek v elektronice 

24 

 
- 
Zná technologie jednoduchých montážních prací s aktivními prvky dle 
schématu, dodržuje zásady BOZP. 

 
2.4 Technologie jednoduchých montážních prací 
s aktivními prvky dle schématu  

24 

 
 
-Zná základy návrhu desek plošných spojů pomocí návrhového systému 
Eagle,dodržuje zásady BOZP. 

 
2.5 Návrh desek plošných spojů pomocí návrhového 
systému Eagle 

24 

 
- 
Zde žák prokáže své znalosti získané v tomto pololetí 

 
2.6 Souborná práce s využitím všech poznatků 
z předchozích témat 

18 

 
II. ročník - 14 hodin týdně, celkem   462 hod. (66 dnů) 

 
 

Výsledky vzdělávánía kompetence 
 

Tematické celky 
 

Dotace hodin 

 
Žák: 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zná základy návrhu desek plošných spojů pomocí návrhového systému  

  
28 

 
 

7 

1.Návrh DPS pomocí návrhového systému Eagle  
Proškolení ze zásad BOZP 
1.1 Zopakování základních pravidel používání 
systému Eagle  

 
-Umí vytvořit jednoduché el.schéma v editoru schémat 

 
1.2 Vytvoření jednoduchého el.schématu v editoru 
schémat 

7 

 
-Umí vytvořit jednoduchý návrh DPS v editoru DPS. 
 

 
1.3 Vytvoření jednoduchého návrhu DPS v editoru 
DPS 

7 

 
-Zde si žák prohloubí své znalosti  s prací v obou editorech 

 
1.4 Procvičování získaných poznatků s prací v obou 
editorech 

7 

 
 

 
-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Umí správně zakládat součástky do desek,rozeznává druhy součástek, 
dodržuje zásady BOZP.  

  
42 

 
 

7 

2. Sestavování, výroba a opravy jednoduchých 
elektronických zařízení. 
Proškolení ze zásad BOZP 
2.1 Montáž a demontáž součástek s využitím nových 
technologii 

 
 

-Ví jak provést opravy součástek, se zachováním kvality a spolehlivosti, 
umí zvolit správnou součástku, dodržuje zásady BOZP.  

 

 
2.2 Výměna a opravy součástek s využitím nových 
technologii  

 
7 

 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Umí správný postup při měření napětí, proudu,odporu, 
kapacity,indukčnosti,frekvence s použitím různých měřících přístrojů. 
Dodržuje zásady BOZP.  

  
42 

 
14 

3. Měření základních elektrických veličin 
Proškolení ze zásad BOZP 
3.1 Měření elektrických veličin a na pasivních 
součástkách /R;C;L/. 

 
 

-Zná zásady používané při měření na aktivních součástkách, fotodioda, 
fototranzistor, vf a nf tranzistory, optočlen,tyristor, triak, operační 
zesilovač. Dodržuje zásady BOZP.  

 
3.2 Měření na aktivních součástkách /Diody; 
Tranzistory;Tyristory;Triaky/ 

 
14 

 
 

-Zná zásady používané při měření na el. jednoduchém obvodu při měření 
napětí a proudu. Dodržuje zásady BOZP.  

 
3.3 Měření na elektrickém jednoduchém obvodu 
/napětí, proud/. 

 
21 

 
 
-Zná základy měření na digit.analog. osciloskopu,základy používání NF 
generátorů, Dodržuje zásady BOZP.   

 
3.4 Základy měření na digit.analog. 
osciloskopu,základy používání NF generátorů  

 
14 

 
 
 

  
7 
 

4. Mechanické práce, spojené s výrobou a 
opravami elektrických zařízení s použitím 
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-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
 

-Ovládá technologii výroby desek plošných spojů /DPS/. 

mechanického nářadí a uspořádání pracoviště.  
Proškolení ze zásad BOZP 
4.1 Seznámení s technologiemi výroby desek 
plošných spojů /DPS/ 

 
 
 

7 
 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zná jak funguje střídavý síťový obvod,transformátor,primární a 
sekundární články,usměrňovače,násobiče,stabilizace,integrované 
stabilizátory. 

  
154 

 
 
 

21 

5. Stavba základních podsestav elektronických 
zařízení s využitím výpočetní techniky /Eagle/. 
Proškolení ze zásad BOZP 
5.1 Stavba napáječů a stabilizátorů 

 
-Umí sestavit jednoduchý NF zesilovač dle požadavků aplikace, výkresová 
dokumentace, měření. 

 
5.2 Stavba jednoduchého NF zesilovače 

 
21 

 
-Zná podstatu vícestupňových zesilovačů - operační zesilovače, druhy 
zesilovačů dle zapojení, výkresovou dokumentaci. 

 
5.3 Vícestupňový zesilovač v nízkofrekvenčnítechnice 

 
35 

 
-Zná základy  pro stavbu VF zesilovače pro různá pásma, nebo 
VKV,základní měření,technickou dokumentaci,. 

 
5.4 Stavba VF zesilovače 

 
35 

 
 

-Pochopil funkci oscilátoru a směšovače, umí sestavit jednoduchý LC,RC, 
oscilátor. 

 
-5.5 Stavba oscilátorů a směšovače 

 
35 

 
 
-Umí  zacházet s jednotlivými přístroji pro měření, diagnostiku a opravy 
zařízení. 

 
5.6 Kontrola, měření, diagnostika, a opravy těchto 
obvodů 

 
35 

 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zná jednodušší sestavy zvukové a video techniky, napájecí obvody. 

 

  
196 

 
 

28 

6. Stavba, měření a opravy elektronických 
zařízení s využitím výpočetní techniky 
Proškolení ze zásad BOZP 
6.1 Montáž demontáž, prověření funkce složitých 
elektronických obvodů 

 
-Zná funkci spínacích obvodů, relé, tyristorové obvody, tranzistory 

 

 
6.2 Spínací obvody 

 
28 

 
-Umí  zhotovit jednoduché druhy klopných obvodů dle výkresové 
dokumentace, s integračními a derivačními články, jejich změření. 

 
6.3 Impulsní a tvarovací obvody 

 
28 

 
-Umí pracovat s kat. údaji jednotlivých druhů IO, rozeznávat jednotlivé 
druhy, zejména obvody CMOS- ví o možnosti jejich zničení, vyznat se v 
základním značení log.obvodů, umí  zhotovit a sestavit dle výkresu 
jednoduché zapojení s IO. 

 

 
6.4 Obvody logických kombinačních prvků  

 
28 

 
-Ověření získaných dovedností a vědomostí  žáka z probraných témat, 
prohlubování dovedností,diagnostika, opravy, hodnocení. 

 

 
6.5 Souborná práce, měření a diagnostika, opravy 
těchto obvodů 

 
56 

 
III. ročník - 14 hodin týdně, celkem   462 hod. (66 dnů) 
 

 
Výsledky vzdělávánía kompetence 

 
Tematické celky 

 
Dotace hodin 

 
Žák: 

 
-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Umí pomocí sondy a voltmetru určovat stavy TTL obvodů                                                                                  
zhotovit jednoduchý výrobek děličku kmitočtu,  logickou sondu.  

 

  
56 

 
 
 

14 

1.Ověřování funkční činnosti integrovaných 
obvodů s využitím výpočetní techniky.  

 
Proškolení ze zásad BOZP 
1.1 Sekvenční obvody 

 
-Umí simulovat funkci logického analyzátoru k měření číslicových 
integrovaných obvodů, zjišťovat vstupní a výstupní signály v posuvných 
registrech. 

 

 
1.2 Posuvné registry 

 
14 

 
-Zná podstatu funkce A/D a D/A a umí ji nasimulovat. 

 

 
1.3 Převodníky AD/DA 

 
14 

 
-Zná použití převodníků BCD, sedmisegmentových a LCD zobrazovačů jako 

1.4 Dekodéry pro číslicové zobrazování    
14 
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výstupních členů digitálních signálů 
 
 
 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zná používání jednotlivých druhů měřících přístrojů ,seznámil se s 
měřícími metodami používaných ve výrobě, nastavení a kontrole 
zhotovených podsestav, vypracování měřícího protokolu 

 

  
119 

 
 
 

21 

2. Výroba a montáž složitých elektronických 
zařízení s využitím výpočetní techniky. 
Proškolení ze zásad BOZP 
2.1 Výroba jednotlivých dílů 

 
-Umí osazování podsestav na plošných spojích z hlediska dodržování 
technologických postupů výroby, poznámek na výkresech, včetně PD a 
dalších předpisů.  

 
2.2 Montáž podsestavy 

 
21 

 
-Zná základní metody kontroly měřením, nastavování obvodu pro jeho 
činnost 

 

 
2.3 Měření, kontrola a nastavování 

 
28 

 
-Zná  správné  postupy vyhledávání a odstraňování závad 

 

 
2.4 Diagnostika a odstraňování závad 

 
28 

 
-Ověření získaných dovedností a vědomostí žáka z probraných témat, 
prohlubování dovedností,diagnostika, opravy, hodnocení 

 

 
2.5 Souborná práce 

 
21 

 
 

-Zná zásady BOZP a dodržuje je. 
-Zná základní metody pro měření digitálních obvodů, logickou sondou, 
analyzátorem. 

 

  
287 

 
 

140 

3. Složité digitální celky a integrované obvody. 
Proškolení ze zásad BOZP 
3.1 Kontrola a měření obvodů s využitím výpočetní 
techniky 

-Zná základní nastavení digitálních obvodů, diagnostiku závad pomocí 
logického analyzátoru 

 

3.2 Nastavení a diagnostika obvodů s využitím 
výpočetní techniky 

147 
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