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Identifikační údaje 
 
 
Název školy: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 
 
Adresa:  Nerudova 267, Vimperk 
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice 
 
Kód a název oboru vzdělání:     69-51-H/01 Kadeřník 
  
Název školního vzdělávacího programu:  Kadeřník, vizážista 
 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním 

listem 
 
Délka a forma vzdělávání:    3 roky, denní studium 
 
Jméno ředitele:      Ing. Petr Žuravský 
 
Kontakty:        tel. 730 890 662 

e-mail: zuravsky@stredni-
skola.eu 

        http://www..stredni-skola.eu 
 
Koordinátor tvorby ŠVP:     Ing. Jindřiška Kržová 

Garant:       Ing. Ivana Protivová 
 
 
Platnost dodatku ŠVP č. 2:     
 
  
 

 

 

 

 

 

 

.................................... 
 Ing. Petr Žuravský 
Ředitel SŠ a ZŠ, Vimperk 
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Obor vzdělávání : 69-51-H/01 Kadeřník 

Název ŠVP: Kadeřník, vizážista  

Celková hodinová dotace: 1 hodina týdně 

Forma vzdělání: denní 

 

Učební osnova předmětu 

Administrativa 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Cíle předmětu: Cílem předmětu je rozvoj komunikativních dovedností žáků, zejména písemné komunikace 

ve službách, naučit žáky psát desetiprstovou hmatovou metodou – osvojení si psaní všech 

písmen, čísel a znaků, upevňovat získané dovednosti a naučit je zpracovat zadané úkoly 

v přiměřené rychlosti s důrazem na přesnost. Seznámit žáky se základy obchodní 

korespondence. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP - Komunikace ve službách.  

Základem učiva je zvládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou. Tuto dovednost 

pak dále využívat při práci s PC při plnění dalších úkolů např. příprava písemností, 

vypracování SOP, vypracování písemné závěrečné zkoušky v elektronické podobě, atd. 

Schopnost správně psát významně zvyšuje efektivnost všeho, co uživatel  na počítači dělá.  
Obsah učiva navazuje na vědomosti získané v předmětech český jazyk, informační a 

komunikační technologie, ekonomika. Tyto vědomosti žák aplikuje při vypracování 

zadaných úkolů.  

Metody a 

formy výuky: 

Výuka probíhá ve specializované počítačové učebně. Pro výuku má každý žák či žákyně 

k dispozici vlastní pracovní stanici. Jsou využívány moderní výukové technologie – práce 

s výukovým programem ATF (All ten fingers). Výuka se skládá ze 75 lekcí: nácvik hmatů, 

nácvik častých chybných slov, nácvik větných úseků a nácvik souvislého textu. Každá lekce 

obsahuje několik tzv. snímků (hmaty, slova, věty, souvislý text) 

Důraz je kladen na procvičování písmen na všech jeho řadách desetiprstovou hmatovou 

metodou. Jsou zařazována cvičení na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní. Píší se testy na 

rychlost a přesnost psaní textu – psaní textu na čas, opis textu, psaní podle diktátu. Výuka 

směřuje ke svědomitosti a pečlivosti v práci.  

Domácí přípravu lze provádět v běžném textovém procesoru, je možno pracovat i ve volně 

stažitelných programech pro výuku psaní desetiprstovou metodou, nutností je cvičit 15–20 

minut denně. 

Hodnocení 

žáků: 

Hodnotí se rychlost a přesnost psaní testů podle předem stanovených kritérií - s kritérii 

hodnocení jsou žáci seznámeni na úvodní vyučovací hodině. Výslednou známkou každého 

testu (test na čas, opis, diktát) je průměrná známka z rychlosti a přesnosti psaní. Součástí 

hodnocení jsou i vypracované lekce programu dle období – rozpracováno na 10 období.. . 

Program neustále hodnotí a zaznamenává rychlost a přesnost psaní, chybné a pomalé znaky – 

tzn. je zpracovaný formou s hodnocením výkonu žáka (celková známka, procento 

chybovosti, rychlost psaní textu – používané pro sebehodnocení žáků. Rychlost čistých 

úhozů je nastavena na nejnižší úroveň. Žáci se SVP a odlišným mateřským jazykem mají 

uzpůsobený výběr lekcí a hodnocení snížené o 1 stupeň. Základní hodnocení vycházejí 

z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy.  

Přínos 

předmětu pro 

rozvoj 

kompetencí a 

průřezových 

témat 

Kompetence 

Kompetence k učení – žáci jsou vedeni k samostatnému plánování a organizování svého 

učení a pracovní činnosti, čehož využívají jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. 

Dále jsou vedeni k efektivnímu využívání různých strategií učení, k získání a zpracování 

poznatků a informací, k hledání a rozvíjení účinných postupů ve svém učení, k reflektování 

procesu vlastního učení a myšlení, ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, 

k tvořivému zpracování a využívání informací při svém studiu a praxi, ke kritickému 

hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení a práce, k přijetí ocenění, rady i kritiky 

ze strany druhých, k čerpání poučení pro další práci z vlastních úspěchů i chyb. Žáci jsou 

vedeni tak, aby  s porozuměním poslouchali mluvené texty, aby znali možnosti svého dalšího 

vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni vyjadřovat se přiměřeně 

k účelu jednání, zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty 
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na pracovní i jiné písemnosti. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 

informacemi – žáci jsou vedeni tak, aby pracovali s osobním počítačem, s běžným 

aplikačním vybavením, učili se používat nové aplikace 

Odborné kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby vyhotovovali obchodní písemnosti v 

souladu s normalizovanou úpravou 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali písemně prezentovat při 

jednání s potenciálními zaměstnavateli, měli základní vědomosti a dovednosti potřebné pro 

praktickou obsluhu PC 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby počítač využívali k 

nácviku desetiprstové hmatové metody psaní. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 30 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 

témata 

Počet 

hodin 

Žák: 

- zvládá použití osobního počítače pro 

výuku psaní pomocí speciálního 

softwaru 

- píše na klávesnici desetiprstovou 

hmatovou metodou - používá program 

ATF 

- ovládá psaní na střední, dolní a horní 

písmenné řadě 

- ovládá psaní na číselné řadě 

- zařazuje zdravotní cvičení a dodržuje 

zásady správného držení těla při práci 

- píše v přiměřené rychlosti a  

  přesnosti 

 

1. Použití programu ATF 
- Přihlášení do svého profilu 

- Ukládání textů do svého archivu 

2. Nácvik znaků na střední, dolní, 

horní a číselné řadě 

- Klávesnice PC 

- Nácvik psaní na střední řadě:  d, 

f, j, k, a, ů, l, s, g, h 

- Nácvik psaní na horní řadě: 

- u, r, e, i, p, q, o, w, t, z, ú 

- Nácvik psaní na dolní řadě: 

- n, v m, b, c, x, y, čárky, tečka, 

pomlčka 

- Nácvik psaní na číselné řadě: 

í, č, á, ř, é, š, ě, ý, ž, háček, 

čárka 

- Nácvik psaní: závorky, lomítko, 

otazník, vykřičník 

- Nácvik psaní: 

- velká písmena, interpunkce 

(tečka, čárka, pomlčka, 

rozdělovací znaménko) 

- Procvičování 

- Ochrana zdraví při práci s PC 

- Průběžné testování rychlosti a 

přesnosti psaní 

3. Vypracované lekce ATF pro 1. 

pololetí: minimum 30 lekcí, pro 

2. pololetí minimum 40 lekcí 

Mezipředmětové 

vztahy: 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Ekonomika 

30 

 


