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PROFIL ABSOLVENTA 

Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

Adresa školy: nám. 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary 

Zřizovatel:  Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary 

Název ŠVP:  Aplikovaná chemie 

Kód a název oboru vzdělání: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI 

Absolvent zaměření analytická chemie má vědomosti a dovednosti z oblasti analytické 
chemie a zpracování dat. V analytické chemii uplatní zejména znalosti moderních 
instrumentálních analytických metod. Má předpoklady nezbytné k navrhování a 
zpracovávání laboratorních postupů. Je schopen podílet se na vývoji nových 
analytických postupů ve všech oblastech využívajících chemickou analýzu. Umí 
vyhodnocovat výsledky analytických měření. Výsledky je schopen zpracovávat s 
využitím statistických metod a na základě jejich vyhodnocení dokáže učinit konkrétní 
závěry. Chemické analýzy provádí sám, ale má dostatečné kompetence i pro vedení 
laboratoře. Po složení maturitní zkoušky je absolvent schopen působit zejména v 
typových pozicích laborant, vedoucí laboratoře, kontrolor jakosti, v kontrolních 
činnostech a v systému řízení jakosti. Může pracovat ve výzkumných a servisních 
organizacích a laboratořích. 

Absolvent zaměření chemická technologie má specifické dovednosti z oblasti 
nejdůležitějších chemických výrob a výrob s významným podílem chemického 
charakteru. Po ukončení studia je schopen aplikovat zejména znalosti teoretické chemie 
s využitím fyzikálně-chemických, analyticko-kontrolních, ekonomických, bezpečnostních 
a ekologických hledisek. Má předpoklady k samostatnému řízení regulace a 
automatizace výrobních zařízení s využitím moderních ICT technologií. Dokáže vyhledat 
a vhodně volit vhodnou technologii pro daný typ výrobku. Orientuje se v 
technologických předpisech a schématech výrob anorganických i organických látek. Je 
veden k aktivnímu vyhledávání a práci s aktuálními informacemi. Je schopen získávat, 
zpracovávat a interpretovat poznatky související s technologickými procesy. Po 
ukončení studia maturitní zkouškou se absolvent uplatní jako technolog ve výrobním 
podniku různého chemického i nechemického zaměření, může pracovat i v 
manažerských pozicích výrobních středisek i středisek kontroly jakosti. 

 

KOMPETENCE ABSOLVENTA 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Výuka je koncipována a vedena tak, aby absolvent byl v rámci obecných kompetencí 
(vědomostí, postojů a dovedností) připraven: 
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• mít zodpovědný, tedy cílevědomý, soustředěný, vytrvalý a pečlivý přístup k týmové i 

samostatné práci, k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel, 

• chápat práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a sebeaktualizaci, 

• prohlubovat dovednosti potřebné k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení, 

• přijímat odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění, 

• oprostit se od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, 

etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, 

• jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických 

hodnot, 

• myslet kriticky – zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si 

vlastní úsudek a diskutovat s jinými lidmi, 

• přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, 

• přijímat radu i kritiku, 

• navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení problému, a zdůvodnit je, 

• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 

• pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií. 

ODBORNÉ KOMPETENCE  

Odborné kompetence připravují žáka na jeho budoucí pracovní výkon hlavně v rámci 
odborných a praktických předmětů či v rámci souvislé praxe. Žáci obou zaměření jsou 
vedeni k tomu, aby: 

1. aplikovali znalosti z chemie a dalších přírodovědných disciplín při výkonu 
pracovních činností, konkrétně: 

• orientovali se v základních pojmech a rozuměli základním vztahům v jednotlivých 

přírodních vědách (chemie, fyzika, biologie, ekologie), 

• pracovali se zdroji informací, 

• aplikovali základní principy, teorie, metody a pravidla při řešení pracovních činností a 

situací v jednotlivých oblastech chemie (dle zaměření oboru), 

• využívali znalostí struktury, vlastností, reakcí a použití látek, 

• chápali princip chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějů (dle 

zaměření oboru), znali možnosti, jak ovlivnit jejich průběh a dokázali je využít v 

chemických a příbuzných odvětvích, 

 

2. správně pracovali s přístroji, stroji a zařízeními, konkrétně: 

 

• orientovali se v základech elektrotechniky, strojnictví, automatizace a technického 

kreslení, a aplikovali získané poznatky při laboratorních a provozních činnostech, 

• chápali princip a funkci měřicích a regulačních přístrojů a zařízení používaných v 

chemických laboratořích a provozech a dovedli s nimi pracovat, 

• věnovali pozornost technickému stavu a zabezpečili údržbu a optimální režim činnosti 

přístrojů, strojů a zařízení se zřetelem na laboratorní a technologické požadavky a na 

efektivnost výroby, 

• zajišťovali bezpečnost práce se zřetelem na zdraví a minimalizaci negativního vlivu na 

pracovní a životní prostředí.  
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• zajišťovali údržbu a optimální režim činnosti zařízení, se kterým pracují 

 

3. vykonávali základní laboratorní činnosti: 

• znali principy, postupy a užití klasických a instrumentálních metod chemické analýzy, 

• aplikovali znalosti standardních laboratorních postupů v chemické laboratoři 

• měli pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v chemické laboratoři 

• správně odebrali vzorek k analýze a zajistili jeho další zpracování, 

• dodržovali příslušné normy a standardní postupy analýz v příslušných laboratořích i v 

provozech, předpisy pro bezpečnou práci s chemickými látkami a zařízením 

v laboratoři i v chemickém provozu 

• zvládli problematiku nakládání s odpady. 

 

4. z hlediska praktických profesních činností dále: 

• usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb a chápili jí jako nástroj 

konkurenceschopnosti podniku, 

• pracovali s technickou a technologickou dokumentací 

• dodržovali příslušné normy a technologické postupy 

• znali základní právní předpisy týkající se nakládání s chemickými látkami a ochrany 

zdraví a požární prevence  

• dbali na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, 

• uplatňovali požadavky environmentálního managementu a princip strategie čistší 

produkce v řízení výroby 

• měli správné pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti, 

 

5. řídili chemické provozy a laboratoře, konkrétně: 

• měli základní ekonomické a marketingové znalosti pro chemický a laboratorní provoz 

• orientovali se právních předpisech ČR a EU v oblasti chemie a ekologie a zajišťovali 

jejich dodržování, 

• znali systém péče o zdraví pracujících včetně poskytování první pomoci 

• řídili pracovní kolektiv, 

 

6. jednali ekonomicky v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, tzn.: 

• znali význam a společenské a finanční ohodnocení své práce 

• v pracovním procesu zohlednili ekonomické, ekologické a sociální dopady 

probíhajícího procesu, 

• nakládali s materiály, energiemi, odpady a vodou ekonomicky a v souladu s životním 

prostředím 

 

Žáci zaměření analytická chemie jsou dále schopni: 

• odebrat a upravit vzorek k analýze, zvolit vhodný způsob analýzy, provést měření 

podle návodu, zpracovat a vyhodnotit výsledky, 

• provádět kontrolní analýzy jednotlivých fází výroby (analýza surovin, poloproduktů, 

produktů a odpadů) a navrhovat opatření k dodržování jejich požadované kvality, 

• obsluhovat laboratorní techniku a zajišťovali její údržbu, 

 

Žáci zaměření chemická technologie jsou dále schopni 

• efektivně řídit chemické provozy a vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v 

chemických firmách, 

• kontrolovat průběh operací a procesů pomocí vhodné měřící techniky 
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• provádět látkové a energetické bilance, 

• řídit, kontrolovat a vyhodnocovat dílčí části procesů výroby  

 

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o 
maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední s maturitní zkouškou. 

  

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

STRATEGIE ŠVP  

Hlavním cílem ŠVP je příprava žáka pro jeho budoucí pracovní uplatnění se zaměřením 
na analytickou chemii vzhledem k regionálním požadavkům firem. Hlavní důraz je při 
vzdělávání kladen na odborné znalosti, jejich interpretaci při řešení úkolů, samostatnost 
v rozhodování a schopnost týmové práce. Vyučující se snaží také docílit u žáků 
správných dovedností při vyhodnocování výsledků, vyhledávání a zhodnocování chyb 
práce.  

METODY A FORMY VÝUKY  

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech  je základní metodou výuky frontální 
vyučování, které je realizováno výkladem učitele a doplněno vhodnými didaktickými 
pomůckami. S ohledem na charakter učiva využívá vyučující také práci ve skupinách, 
kooperativní vyučování a projektovou výuku. Uplatňuje se i forma diskuse a vzájemného 
vzdělávání žáků formou žákovské prezentace řešených problémů. Domácím úkolem, 
prací s učebnicí a aktivní účastí ve výuce si žák upevňuje osvojené učivo, prohlubuje 
vědomosti a rozvíjí dovednosti. Vyučující do výuky zařazuje i sociálně psychologické hry, 
které napomáhají především udržovat a rozvíjet příznivé třídní klima. Výuku doplňují a 
navazují na ni vhodně zvolené tematické exkurze. Při výuce českého jazyka se kromě 
těchto tradičních metod využívají metody samostatné práce, diskuse, rozhovor na 
aktuální témata, rozbor nedostatků ve vyjadřování (sebehodnocení), průběžně jsou 
zařazovány testy, praktický slohový výcvik a různé typy pravopisných cvičení. Důraz je 
kladen také na samostatné vyhledávání a zpracovávání informací v rámci referátů 
doplňujících učivo. V cizích jazycích jsou také používány různé interaktivní nástroje k 
učebnicím (např. iTool) a interaktivní cvičení v aplikaci Smart Board. Vyučující také při 
výuce využívají autentické materiály z internetu (rozhovory, dokumenty). 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 8 

Praktická výuka probíhá ve školních odborných učebnách - laboratořích. V první části 
vyučující formou frontálního vyučování vyloží správný technologický postup včetně 
požadavků na bezpečnost práce. V této fázi výuky je v potřebném rozsahu aplikováno 
využití názorných pomůcek – předvedení postupu vyučujícím, videoprojekce či odborné 
exkurze. V části druhé, praktické, žáci samostatně vykonávají požadované úkoly. 
Vyučující přitom praktikuje metodu individuálního působení a práce s každým 
jednotlivým žákem. Kontroluje a koriguje výkon žáka a směruje ho k rozvíjení jeho 
dovedností a odborných schopností. Část praktické výuky probíhá přímo v chemickém 
provozu partnera školy 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  

Některé předměty se ve výuce zabývají problematikou ochrany člověka za mimořádných 
událostí. Konkrétně například: 

Český jazyk a literatura: 
- žák skrz umělecké texty zkoumá psychiku postav vystavených mimořádné 

události. 
Tělesná výchova: 

- žák má základní znalosti a dovednosti první pomoci 
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách 
- je schopen při mimořádné události neprodleně přivolat odbornou pomoc, je-li to 

třeba. 
Společenskovědní a ekonomický základ:  

- žák je seznámen s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových 
hodnot a životního prostředí při vzniku mimořádných okolností 

Základy ekologie, Chemie:  
- je veden k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku 

mimořádných událostí 
- je seznámen s pojmem živelná pohroma, s jejími účinky a druhy 
- uvědomuje si nebezpečí vyplývající z prvotních i druhotných následků živelních 

pohrom, je schopen předat poznatky, jak se chránit 
- uvědomuje si nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek, 

přípravků a technologií 
- objasní pojem „havárie s únikem nebezpečných látek“, poukáže na příčiny jejich 

vzniku a hlavní charakteristiky 
- je seznámen s hlavními účinky nebezpečných látek, objasní některé základní 

způsoby výstražného označování nebezpečných látek, uveden nejrozšířenější 
průmyslové nebezpečné látky na území ČR 

- zná nejdůležitější zásady chování obyvatelstva v případě havárií s únikem 
nebezpečných látek, dokáže se chránit před jejich účinky 

- vyjmenuje kladné i záporné aspekty provozu jaderných elektráren a jejich 
celkový ekologický přinos 

- objasní možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně s dopady na okolí 
- vyjmenuje nejdůležitější opatření k ochraně obyvatelstva pro případ radiační 

havárie jaderné elektrárny 
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Zároveň škola zajišťuje všem žákům odborné proškolení v oblasti první pomoci a 
mimořádných událostí (živelních pohrom a havárií) formou seminářů, besed a 
workshopů průběžně během celého studia. 
 

PŘÍPRAVA OBČANŮ K  OBRANĚ STÁTU  

Škola se také zabývá tématem přípravy občanů k obraně státu. V předmětu Dějepis, 
Společenskovědní a ekonomický základ a Český jazyk a literatura jsou v rámci výuky o 
jednotlivých dějinných epochách zařazena tato témata: 

- Cíle prvního čs. odboje a působení čs. Legií (funkce armády při budování státu) 
- Protektorát Čechy a Morava (Role občana při zajišťování obrany státu) 
- Fašismus, frankismus a nacismus - Itálie, Španělsko, Německo (bezpečnostní 

prostředí) 
- Druhá světová válka (právní aspekty ozbrojených konfliktů) 
- Vývoj ve vyspělých demokraciích, proces a cíle evropské integrace (humanitární 

mise a vojenské operace v zahraničí) 
- Dekolonizace a problémy třetího světa 

Žák je během výuky i v rámci aktuálně zajišťovaných besed, kulturních nebo filmových 
představení a dalších akcí veden k tomu, aby uměl: 

- definovat pojmy jako je bezpečnost, svoboda, prosperita státu a uvědomit si, jak 
souvisí tyto pojmy se zajištěním bezpečnosti 

- vysvětlit funkci NATO a uvědomit si morální povinnost při obraně státu 
- popsat možné hrozby při nestabilitě politického a hospodářského systému, 

hrozby vzniku extrémistických hnutí, terorismu 
- charakterizovat stav nebezpečí, nouzový stav a znát postup, jak postupovat při 

těchto situacích 
- vyjmenovat bezpečnostní složky státu, vymezit jaká opatření činí Parlament ČR 

při plánování obrany státu 
- vyjmenovat nejvýznamnější bitvy 2. světové války, na kterých se podílela 

československá armáda a charakterizovat politický vývoj v ČSR do r. 1989 
- popsat, co je branná povinnost, vědět, proč je povinná nejen z hlediska 

legislativního, ale také morálního 
- vysvětlit pojmy evropská integrace, NATO, EU, vystihnout podstatu těchto pojmů 

a zařadit Českou republiku do celosvětového kontextu, ve smyslu hospodářské a 
politické, vojenské spolupráce 

- hovořit o dopadech a vlivech mezinárodních vojenských misí např. mise 
v Afghánistánu. 
 

ZPŮSOBY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT – AKTIVITY ŠKOLY  

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Škola v rámci celého vzdělávání klade důraz na to, aby byl žák připraven k úspěšnému 
uplatnění na současném trhu práce a orientoval se v pracovněprávních vztazích.  
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Cílem je dosáhnout těchto nejdůležitějších kompetencí: 
 

• porozumění základním otázkám pracovního poměru (práva a povinnosti 
zaměstnavatele a zaměstnance), 

• poznání základních principů soukromého podnikání, 
• motivace žáka k aktivnímu postoji k práci a vlastní profesní kariéře, 
• motivace žáka k dalšímu sebevzdělávání jakožto podmínce úspěšného profesního 

postavení, 
• schopnost vlastní prezentace při jednání s potenciálním zaměstnavatelem,  
• dovednost efektivně vyhledávat informace o možnostech dalšího vzdělávání, 

pracovních nabídkách a profesních příležitostech. 

Významnou roli zde hrají odborné exkurze, setkání se zaměstnavateli, návštěvy 
prezentací firem a profesně zaměřených výstav i odborné praxe. V rámci výuky jazyků 
jsou také pravidelně organizovány návštěvy rodilých mluvčích a zahraničních stážistů, 
kteří komunikují se žáky jak v jazykových, tak v odborných předmětech. Škola 
organizuje také odborné výjezdy a stáže do zahraničí.  

V rámci průřezového tématu Člověk a svět práce začleňujeme do vzdělávání tyto 
okruhy: 

ČSP 1: Motivace k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, seznámení 

s hlavními oblastmi světa práce – pracovními činnostmi, prostředky, 

pracovištěm 

ČSP 2: Orientace ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, 

hodnocení jednotlivých faktorů charakterizujících obsah práce a srovnání 

těchto faktorů se svými předpoklady 

ČSP 3: Vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech,  

schopnost orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu 

ČSP 4: Práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání získaných 

informací, schopnost odpovědně se rozhodovat o všem na základě jejich 

vyhodnocení 

ČSP 5:  Písemná a verbální prezentace při jednání s potenciálními zaměstnavateli,  

schopnost formulovat svá očekávání a své priority,  verbálně komunikovat 

při jednáních, písemně se vyjadřovat při úřední korespondenci, volit 

adekvátní prostředky dané komunikační situaci 

ČSP 6: Základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a 

zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, schopnost 

pracovat s příslušnými právními předpisy 

ČSP 7: Orientace ve službách zaměstnanosti, schopnost účelného využívání jejich 

informačního zázemí 
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ČSP 8:  Prohloubení finanční gramotnosti 

Začlenění jednotlivých okruhů  do předmětů a ročníků:  

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
ČSP 1 SEZ NEJ, TV SEZ, SEA SEA 
ČSP 2  NEJ, ANJ SEA SEZ, SEA 
ČSP 3 ČJL, SEZ ČJL, NEJ, ANJ ČJL, SEZ, SEA ČJL, SEZ, SEA 
ČSP 4 ČJL, SEZ ČJL ČJL ČJL, SEZ 
ČSP 5 ČJL, SEZ ČJL, ANJ ČJL ČJL, SEZ 
ČSP 6  SEZ SEZ  
ČSP 7    SEZ 
ČSP 8 MAT  SEZ SEZ, MAT 

 

OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI  

Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je zaměřeno na budování občanské 
gramotnosti žáků, vytváření a upevňování postojů a hodnotové orientace žáků potřebné 
pro fungování a zdokonalování demokracie. 
 
Cílem je dosáhnout toho, aby žák: 
 

- měl vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního 

úsudku 

- dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat 

kompromisní řešení,  aby byl schopen argumentovat a obhajovat svá  stanoviska 

- vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažil 

se je chránit a zachovat pro budoucí generace;  

- byl ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve 

prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech 

- byl schopen se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně 

využívat masová média pro své různé potřeby  

- hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byl kriticky 

tolerantní 

- jednal s lidmi podle společensky uznaných norem chování  

 
Toto průřezové téma je podpořeno kromě výuky také vedením žáků k aktivní účasti na 
kulturních, veřejných a společenských akcích (přednášek a besed s odborníky, Policií ČR 
nebo Městskou policií, účastí na charitativních sbírkách, návštěvou kulturních akcí) 

V rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti začleňujeme do 
vzdělávání tyto okruhy: 
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ODS 1: osobnost a její rozvoj - sebevědomí, sebeodpovědnost a schopnost 

morálního úsudku 

ODS 2:  komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů  

ODS 3:  společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství;  

ODS 4:  stát, politický systém, politika, soudobý svět   

ODS 5:  masová média – mediální výchova 

ODS 6: morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita,  společensky uznané 

normy chování  

ODS 7:  potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život  

Začlenění jednotlivých okruhů  do předmětů a ročníků:  

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
ODS 1 ČJL, SEZ, TV ČJL, TV ČJL, TV ČJL, TV 
ODS 2 ČJL, SEZ ČJL, SEZ ČJL ČJL 
ODS 3 ČJL, SEZ, DEJ ČJL, SEZ, NEJ, TV SEZ, NEJ, SEA, 

MŽP 
ČJL, SEA, MŽP 

ODS 4     
ODS 5 ČJL, SEZ, IKT, 

ANJ 
ČJL ČJL  

ODS 6 SEZ, DEJ, TV SEZ, NEJ ČJL, NEJ, SEA, TV ČJL, SEA, TV 
ODS 7 DEJ ANJ   

 

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Součástí environmentální výchovy je osvojení si podvědomých postojů a návyků, jako je 
separace odpadů a aktivní zapojování do ochrany a zlepšování životního prostředí. 
Nejen v odborných předmětech jsou žáci vedeni k používání ekologicky šetrných 
technologických postupů, hospodárné manipulaci se surovinovými zdroji a k 
odpovědnosti za ochranu a uchování přírodního prostředí. Žáci ve škole jsou vedeni také 
k aktivnímu třídění odpadu. 

V rámci průřezového tématu Člověk a životní prostředí začleňujeme do vzdělávání tyto 
okruhy: 

EKO 1: Biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických 
podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích 
organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu 
biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) 
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EKO 2: Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka 
k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, 
ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv 
prostředí na lidské zdraví).  

EKO 3: Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a 

udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském 

životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, 

technické, technologické, organizační, prevence negativních 

jevů, principy udržitelnosti rozvoje). 

Začlenění jednotlivých okruhů do předmětů a ročníků:  

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
EKO 1 ANJ, BIO, CHE, 

SEZ, ZAE 
BIO, NEJ, SEZ BIO, SEA CHE 

EKO 2 ANJ, BIO, CHE, 
CHL, NEJ, SEZ, 
ZAE 

CHE, CHL, SEZ, BIO  ANJ, BIO, CHT, 
NEJ, PC, SEA,  

CHE, CHT, PCV, 
SEZ 

EKO 3 ZAE  CHT, PCV CHT, PCV 
 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

Průřezové téma Informační a komunikační technologie (dále ICT) je zaměřeno na 
budování ICT gramotnosti žáků což je soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby 
byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít 
při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.  

ICT gramotnost zahrnuje tyto složky: 

• Praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a 
účinně používat jednotlivé ICT, 

• schopnost s využitím prostředků ICT shromažďovat, analyzovat, kriticky 
vyhodnocovat a používat informace, 

• schopnost využívat ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě 
porozumění pojmům, konceptům, systémům 

• a operacím z oblasti ICT, 
• vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k 

zodpovědnému a bezpečnému využívání ICT, 
• schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, 

porozumění rychlému vývoji technologií, 

Cílem je dosáhnout toho, aby žák: 

• Pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 
informacemi.  

• Porozuměl základům informačních a komunikačních technologií 
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• Naučil se na uživatelské úrovni používat operační systém 
• Používal kancelářský software a pracoval s dalším běžným aplikačním 

programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, 
používaného v příslušné profesní oblasti).  

• Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a 
tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s 
využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat 
pomocí internetu.  

V rámci průřezového tématu Informační a komunikační technologie začleňujeme do 
výuky tyto okruhy: 

• IKT 1: Základní pojmy ICT, používání počítače a správa souborů 
• IKT 2: Zpracování textu 
• IKT 3: Tabulkový procesor 
• IKT 4: Prezentace   
• IKT 5: Použití databází  
• IKT 6: Práce s internetem a komunikace, internetová bezpečnost   

Začlenění jednotlivých témat do předmětů a ročníků: 

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
IKT 1 IKT IKT   
IKT 2 IKT IKT   
IKT 3 IKT IKT   
IKT 4  IKT   
IKT 5  IKT   
IKT 6 IKT IKT   

V níže uvedených předmětech jsou průřezová témata IKT1, IKT2, IK4 a IKT6  využívána 
v různých kombinacích pro vyhledávání, zpracování, ověřování informací, získávání 
zdrojů, vytváření prezentací, referátů a dalších v administrativních činnostech. A to 
napříč všemi ročníky, kde je daný předmět vyučován. 

• Český jazyk a literatura 
• Anglický jazyk 
• Německý jazyk 
• Společenskovědní a ekonomický základ 
• Dějepis 
• Matematika 
• Fyzika 
• Chemie 
• Biologie 
• Základy ekologie 
• Chemická laboratorní cvičení 
• Analytická chemie 
• Chemické výpočty 
• Chemická technika 
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• Chemická technologie 
• Technické kreslení 
• Strojnictví 
• Praktická cvičení 

 

ORGANIZACE VÝUKY 

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu. Ve výuce jsou zahrnuty povinné všeobecně – 
vzdělávací a odborné předměty a povinně volitelné předměty. V rámci povinně 
volitelných předmětů se žáci připravují na maturitní zkoušky. Odborné předměty 
výtvarného a praktického charakteru jsou ve výuce realizovány formou delších bloků 
pro efektivnější využití času a získání pracovních kompetencí. Žáci se v odborných 
předmětech vyučují nejen ve škole v odborných učebnách, ale i v terénu (exkurze do 
chemicky zajímavých lokalit). Z ekonomických důvodů jsou na některé společné 
předměty spojovány skupiny z více tříd stejného ročníku. 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU: 

Počet týdnů: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování dle rozpisu učiva:  35 34 33 28 
Ostatní týdny: Lyžařský kurz 1 0 0 0 

Projektový týden 1 1 1 0 
Odborná praxe 0 2 2 0 
Sportovně turistický kurz 0 0 1 0 
Maturity 0 0 0 5 
Vedlejší prázdniny 3 3 3 3 

V prvním ročníku se žáci účastní třídenního víkendového adaptačního pobytu. Pobyt 
je zaměřený na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence pro rizikovou 
skupinu dětí a mládeže a je jedinečnou příležitostí pro nově nastupující žáky naučit se 
vytvářet zdravé vztahy ve své vrstevnické skupině a ve spolupráci s třídním učitelem 
společně vytvářet zdravý třídní kolektiv. Adaptační pobyt umožní žákům hladší průběh 
přechodu z 2. na 3. stupeň a lépe poznat jeden druhého. V případě konání je povinný pro 
všechny žáky 1. ročníku. 

Cílem pobytu je posilování sebehodnocení a sebevědomí žáků v návaznosti na zvyšování 
jejich školní úspěšnosti, posílení zodpovědnosti za své chování a vytvoření pozitivních 
vztahů mezi spolužáky, ale i vztahů s třídním učitelem. V neposlední řadě je cílem 
projektu i snižování netolerance předsudků a prevence užívání legálních a nelegálních 
drog.  Během pobytu proběhne nastavení základních pravidel a sankcí pro fungování v 
běžném školním prostředí a jejich dodržování i ze strany pedagogů, kteří v dané třídě 
vyučují. Důležité je pak pokračovat ve společných aktivitách tak, aby se žáci i dále mohli 
více poznávat a získávat k sobě důvěru (př. výlet, exkurze, lyžařský kurz atd.). Celý pobyt 
je veden odbornými lektory - psychology, kteří následně provádějí i diagnostiku třídních 
kolektivů a konzultace.  Výsledky prováděné sociometrie ulehčí práci třídním učitelům a 
přispějí ke kohezi třídního kolektivu, resp. vztahů mj. i s třídním učitelem. 
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Součástí povinných vyučovacích hodin v rozvrhu je 1x za 4 týdny Třídní hodina se 
školním psychologem, ve které se žáci ve třídě zabývají jedním z daných témat. Jedno 
téma je rozvrženo přibližně do dvou měsíců. Cílem třídních hodin je podpoření rozvoje 
personálních a sociálních kompetencí žáka ve všech ročnících, vytváření a udržování 
pozitivních vztahů mezi žáky, stejně tak jako jejich vztahů mimo školu. Dále se školní 
psycholog snaží upevnit pocit sounáležitosti v rámci třídy, poskytnout nástroje efektivní 
komunikace a nastavit komunikační pravidla, v neposlední řadě také rozvíjet toleranci a 
empatii žáka. Ve třídních hodinách se žák také seznamuje s konceptem resilience a jsou 
rozvíjeny jeho dovednosti v oblasti zvládání stresu. Formou výkladu, diskuse, řízeného 
rozhovoru, různých her a sebezkušenostních cvičení se žák seznamuje s následujícími 
tématy:  

• Podmínky efektivního vzdělávání, učební styly a metoda „5P“ pro efektivní učení - 

pomocí sebepoznání porozumět svým specifikám v oblasti učení a jejich následném 

využití k efektivnějšímu učení. 

• Sebepoznání, sebepojetí a sebehodnocení - sebepoznání jako základ sebepojetí a 

sebehodnocení, psychického zdraví jedince a zdravých mezilidských vztahů. 

• Sociální percepce jako základ pro vytváření dojmů o druhých a závěrů o světě, který 

nás obklopuje. 

• Nenásilná komunikace – rozvoj efektivních komunikačních dovedností, účinné řešení 

konfliktních situací. 

• Resilience / odolnost vůči stresu - schopnost vyrovnávat se s nepříznivými situacemi  

 

V prvním ročníku je zařazen pětidenní lyžařský výcvikový kurz ve sjezdovém a 
běžeckém lyžování a ve snowboardingu. Kromě lyžařských a snowboardových 
dovedností jsou rozvíjeny znalosti první pomoci, týmového chování, základy pobytu na 
horách, základy zdravé výživy (nebezpečí alkoholu a drog při pobytu na horách). Jsou 
zařazeny přednášky člena horské služby (krizové situace na horách, orientace v 
Krušných horách, historie HS na celém území ČR). Žáci se učí podle metodických řad 
lyžařské, běžecké a snowboardové techniky, jsou teoreticky i prakticky poučeni o 
lyžařské a snowboardové výzbroji a výstroji (funkci mazání, ošetřování lyží a 
snowboardů). Žáci hrají různé sociálně psychologické hry, účelem kurzu je mimo jiné i 
stmelování třídního kolektivu. Lyžařský kurz se uskuteční v případě 80% zájmu ze 
strany žáků 1. ročníku. 

Ve třetím ročníku je pořádán pětidenní sportovně-turistický kurz s turistickou a 
cyklistickou tematikou. Do programu turistického kurzu je začleněn celodenní turistický 
výlet, jehož náplní je kromě turistiky a orientace v terénu absolvování lanového centra s 
příslušnými atrakcemi. V rámci turistického kurzu si žáci osvojují topografické znalosti 
(práce s mapou a busolou, orientace v terénu). Na základě získaných poznatků absolvují 
na konci kurzu orientační závod (cca 8 km). Kromě těchto dovedností jsou rozvíjeny 
zásady první pomoci, bezpečnost pobytu a orientace v neznámé krajině (je zajištěna 
beseda se členem horské služby), střelba ze vzduchovky, hod granátem, rozvoj 
netradičních sportů a plavání. Účelem kurzu je mimo jiné i stmelování třídního 
kolektivu. Kurz je povinný pro všechny žáky. 

V 1., 2. a 3. ročníku se žáci účastní projektového týdne. V rámci tohoto týdne si žáci 
mohou v laboratořích vyzkoušet méně běžné metody analýzy, práci s chemikáliemi, se 
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kterými jinak do styku nepřijdou, nebo zábavné pokusy. Dále je tento týden věnován 
také exkurzím do špičkově vybavených laboratoří a provozů (např. vodárna, sklárna, 
zdravotnické zařízení aj.), kde se žáci seznámí s problematikou odběru vzorků, jejich 
zpracování, vyhodnocení a dopady na konkrétní zařízení a jeho finální výstup (např. 
kvalita vody z čističky).  

Praktické vyučování kromě laboratorních cvičení ve školních laboratořích (nebo 
praktických cvičení v chemickém provozu) zahrnuje pro žáky 2. a 3. ročníků také 
povinnou dvoutýdenní odbornou praxi. Odbornou praxi absolvují žáci na pracovištích 
vybraných sociálních partnerů školy - velkých chemických závodů, státních laboratoří 
nebo dalších subjektů zabývajících se analýzou chemických látek. Účelem praxe je 
poznání konkrétních výrobních pracovišť a autentických pracovních podmínek. Žákům 
jsou na základě smlouvy s poskytovatelem praxe přiděleni konzultanti, kteří jim 
vysvětlují problematiku práce v dané provozovně nebo ateliéru a seznamují je 
s používanými technologickými postupy. O vykonání praxe pak žáci předkládávají 
zprávu o své činnosti a potvrzení zaměstnavatele spolu s písemným hodnocením 
praktikanta. Průběh praxe je administrativně a po stránce pracovněprávních vztahů 
zajištěn smlouvou, která je před nástupem potvrzena příslušným poskytovatelem praxe.  

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Součástí hodnocení žáka nejsou jen získané znalosti a dovednosti vymezené osnovami 
školního vzdělávacího programu, ale i kompetence širšího rozsahu vyžadované zvolenou 
profesí. Součástí komplexního hodnocení žáka je tedy kromě teoretických a praktických 
znalostí a dovedností také příprava na školu, kázeň, spolehlivost, přesnost, pořádek na 
pracovišti, udržování a připravenost pomůcek atd.  

Žák je až na výjimky (např. dlouhodobá nemoc) hodnocen průběžně v rámci celého 
klasifikačního období. Na konci každého klasifikačního období se hodnotí připravenost 
žáka, práce při vyučování, kvalita práce, učební výsledky, stálost podávaných výkonů a 
event. osobnostní posun, jehož žák dosáhl za celé toto období. Celkovým zhodnocením 
práce žáka je písemné vysvědčení. Stupeň prospěchu na vysvědčení vychází z váženého 
průměru známek za příslušné období. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání a 
chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

• soustavným sledováním výkonů žáka při vyučování a jeho připravenosti na vyučování 

• různými druhy zkoušení (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové aj.) 

• kontrolními písemnými pracemi 

• analýzou výsledků činnosti 

Vyučující stejných předmětů vycházejí z jednotných základních kritérií hodnocení žáků. 
Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Účelem hodnocení je motivační působení nejen 
pro zkoušeného, ale i pro ostatní žáky třídy – důraz se zároveň klade na sebehodnocení a 
využití principu zpětné vazby v procesu vyučování. Při hodnocení se vychází z metody 
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individuálního přístupu a diagnostiky, zejména v případě žáků se specifickými 
vývojovými poruchami učení. 

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech  jsou žáci hodnoceni převážně písemně, 
ev. i ústně. Sebehodnocení a kolektivní hodnocení se zařazuje při práci v týmu a při 
řízené diskuzi na určité téma. Důraz je kladen na porozumění učivu a aplikaci 
teoretických poznatků na konkrétních příkladech. Do hodnocení se zahrnuje také aktivní 
práce ve výuce, reakce na danou problematiku, případně výrazný osobnostní posun 
žáka. 

Ve vzdělávání v cizích jazycích  je průběžně, minimálně po každé lekci, zařazován 
kontrolní test na slovní zásobu i gramatiku. U ústního zkoušení se hodnotí schopnost 
vést dialog, popsat obrázek, vyjádřit obsah textu, vlastní názor na problém, a to 
přiměřeně k ročníku vzdělávání se správnou výslovností, plynulostí, bez takových 
gramatických chyb, které by bránily srozumitelnosti projevu. 

V praktických předmětech se kromě hodnocení známkou častěji a průběžně pracuje 
s hodnocením ústním s ohledem na tzv. práci s chybou, kdy chybný krok na počátku 
činnosti mohl mít za následek pozdější znehodnocení dalšího žákova úsilí. Konečné 
písemné hodnocení pak následuje na závěr laboratorní práce a na základě předloženého 
finálního výsledku (výkresu, produktu, protokolu). Zde je v hodnocení zohledněn např. 
celkový vztah k plnění úkolu, hlavně přesné dodržení vypracování zadaného úkolu, 
vytrvalost, pracovitost, přístup k práci, samostatnost při řešení problému. Hodnotí se 
teoretický i praktický růst žáka, jeho aktivní přístup k chápání a aplikaci učiva. 

Absolvování odborné praxe je nutnou podmínkou pro postup do vyššího ročníku. Žáci 
z této praxe zpracovávají zprávu a odevzdání této zprávy včetně potvrzení 
zaměstnavatele je podmínkou klasifikace žáka v předmětu Chemie. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI, A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Hlavním cílem pedagogického sboru je motivace žáků ke vzdělávání a vytváření 
podmínek pro rozvoj žáků. Prostředkem je nejen aktivizace žáků ve vyučování, ale i 
intenzivní práce pedagogů s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), 
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) a se sociálními partnery školy. 
Škola se snaží motivovat žáky k maximálním výkonům mimo jiné zapojováním do 
různých soutěží oborových i všeobecně vzdělávacích. Jednou z motivací je také možnost 
získání prospěchového a motivačního stipendia (u některých oborů).  

Pro dosažení úspěšnosti žáků se pedagogický sbor snaží o pozitivní motivaci žáků, 
povzbuzování žáků při případném neúspěchu, posilování motivace k učení, poskytování 
pomoci při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem k 
individualitě jednotlivce. Vyučující věnují pozornost začleňování těchto žáků do běžného 
kolektivu a spolupracují na vytváření pozitivního klimatu ve třídě.  
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Vedení školy věnuje pozornost zvyšování odbornosti pedagogického sboru v oblasti 
speciální a sociální pedagogiky, uplatňování adekvátních metod a forem výuky, 
hodnocení a komunikace se žáky.  

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

Ve škole se vzdělávají žáci se SVP.  Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
považováni žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností a k uplatnění potřebují 
poskytnutí podpůrných opatření, které realizuje škola a ŠPZ.  

Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů, přičemž první stupeň může být uplatněn i bez 
doporučení ŠPZ, od druhého stupně je toto doporučení nutné. Podpůrná opatření lze 
realizovat pouze na základě žádosti žáka/zákonného zástupce a s informovaným 
souhlasem zletilého žáka/zákonného zástupce žáka. Žádost doručí žák/zákonný 
zástupce na sekretariát školy, ten bude po evidenci předán výchovnému poradci a ten 
zahájí jednání žákem a zákonným zástupcem o dalším postupu.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou začleňováni do běžných tříd a 
vzdělávají se dle plánu pedagogické podpory (PLPP) či individuálního vzdělávacího 
plánu (IVP). Učitelé mají k těmto žákům individuální přístup, při práci mohou žáci 
využívat specifické didaktické prostředky. Při hodnocení žáka je respektováno 
doporučení z ŠPZ. Žákům mohou být poskytnuty i další druhy podpůrných opatření na 
základě doporučení ŠPZ, např. asistent pedagoga, tlumočník, kompenzační pomůcky, 
speciální didaktické prostředky apod. 

Výchovný poradce školy spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, učiteli i s ŠPZ 
odpovídajícího typu, vede také evidenci těchto žáků. Všichni vyučující jsou v potřebném 
rozsahu informováni o žácích se SVP, výchovný poradce podává o těchto žácích 
pravidelnou a aktuální zprávu na pedagogických radách.  

Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost 
zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák ale nemůže být uvolněn z 
předmětů rozhodujících pro odborné zaměření absolventa (tzn. z odborných 
teoretických i praktických předmětů). V případě potřeby nabídne škola žákovi taková 
podpůrná opatření, které mu umožní zvládnutí odborného vzdělávání v celém rozsahu a 
úspěšně tak vykonat závěrečnou/maturitní zkoušku. Žákovi, který nemůže zvládnout 
vzdělávání v daném oboru, škola nabídne po poradě se zákonnými zástupci nezletilého 
žáka, popř. s jinými institucemi, jiný vhodnější obor vzdělávání.  

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH  

Personálně péči o nadané a mimořádně nadané žáky zajišťuje výchovná poradkyně 
školy, která má na starosti konzultace se žáky i učiteli, kontakt s rodiči. Dále přípravu a 
vedení individuálních vzdělávacích plánů.  

1. Péče o nadání všech žáků na škole 

Škola realizuje: 
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• volitelné předměty - 2. cizí jazyk nad rámec RVP a semináře z cizího jazyka nebo 

matematiky, 

• školní projekty, díky kterým žáci mohou i vycestovat na odborné stáže do 

zahraničí, nebo připravovat odborné workshopy, 

• oborové nebo předmětové soutěže a školní zakázky, díky kterým žáci mohou 

rozvíjet nejen své nadání, ale i komunikační a prezentační dovednosti a naučit se 

více o požadavcích reálného světa ve svém oboru, 

• využití školní knihovny a informačních a komunikačních technologií nejen pro 

přípravu na výuku, ale i pro realizaci školních nebo vlastních samostatných 

projektů, školní výstavy, nebo výstavy soutěžních produktů, kterých se účastní 

žáci jednotlivých oborů a jejichž příprava umožňuje i mezioborovou spolupráci 

žáků. 

2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Identifikace mimořádně nadaných žáků probíhá při výuce pozorováním žáků 
vyučujícími při každodenních činnostech a také během práce na školních projektech i 
vlastních projektech žáků. Tito žáci patří v těchto projektech zpravidla k těm 
nejúspěšnějším. Při identifikaci mimořádného nadání jsou hodnoceny zejména tři věci: 
míra mimořádných schopností žáka v konkrétním oboru nebo předmětu, kreativní 
způsob učení a motivace (mimořádné nadšení pro danou oblast studia). Hlavními 
podpůrnými opatření pro péči o rozvoj mimořádně nadaných žáků jsou: 

• vytváření malých skupin pro výuku (výuka odborných předmětů i některých 
všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá ve skupinách o max. 15 žácích), 

• vnitřní diferenciace mimořádně nadaných žáků (ti nejnadanější žáci mají 
možnost pracovat na školních nebo vlastních projektech v malých 
mikroskupinách při výuce i mimo ni, 

• komunikace s dalšími podobně zaměřenými žáky (probíhá při přípravě 
školních výstav, soutěží, nebo dalších projektů), 

• přeřazení do vyššího ročníku (na doporučení PPP), 
• možnost navštěvovat kurzy na vyšších typech škol (v rámci IVP), 
• výuka odborných předmětů ve vyšším ročníku nebo vynechání některého 

předmětu vlastního ročníku (v rámci IVP na doporučení PPP), 
• volba speciálních výukových metod heuristického, diskuzního charakteru, 

více podnětné, se samostatnou prací, 
• pro mimořádně nadané žáky vyučující rozšiřují učivo o náročnější 

alternativní úkoly, žáci samostatně pracují na soutěžních úkolech nebo jiných 
projektech, často v malých skupinách ve svém oboru nebo se při práci na 
úkolech mezioborově potkávají s ostatními nadanými vrstevníky. 

DESATERO ZÁSAD UČITELE PRO PÉČI O NADÁNÍ ŽÁKŮ: 

1. Dát žákům příležitost projevit svoje nadání. 

2. Snažit se trvale motivovat žáky k další práci. 

3. Vytvářet prostředí vyjadřující podporu žáků. 

4. Vytvářet pozitivní klima ve třídě.  

5. Uplatňovat zásady formativního hodnocení. 

6. Pomáhat žákům „naučit se učit“.  



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 21 

7. Využívat potenciálu žáků k zefektivnění výuky.  

8. Zdokonalovat se průběžně ve svém oboru.  

9. Spolupracovat s ostatními učiteli. 

10. V případě potřeby se obrátit na odborníky. 

 

 

REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

A POŽÁRNÍ PREVENCE  

Škola průběžně dbá o dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a 
činnostech, které se vzdělávacím procesem souvisejí. Tato činnost vychází z platných 
právních předpisů (Zákoník práce, vyhlášky MZ, Zákon o požární ochraně a dalších 
souvisejících předpisů BOZP či metodických pokynů MŠMT ČR). 

Škola má zpracovaný systém vnitřních předpisů, které řeší zejména školení a výchovu 
zaměstnanců a žáků, hodnocení rizik při školních aktivitách, zdravotní péči, používání 
osobních ochranných pracovních prostředků, postupy při úrazech zaměstnanců a žáků a 
při mimořádných situacích. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou místní provozní 
bezpečnostní předpisy pro pracovní a sportovní činnosti. 

Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s požární prevencí podle 
stanovených osnov jsou žáci seznámeni při vstupním školení a v úvodních hodinách 
praktických cvičení na začátku každého školního roku. Dále jsou periodicky 
seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. V laboratořích jsou na 
počátku školního roku prokazatelně školeni o laboratorním řádu a bezpečnostních 
normách školy. Před zahájením externí praxe jsou na základě písemné smlouvy žáci 
proškoleni poskytovatelem praxe. Žáci jsou důsledně vedeni k používání pracovních 
oděvů a ochranných pomůcek. Podobné poučení se provádí před odjezdem na sportovní 
výcvikové kurzy, vícedenní exkurze a výměnné praxe. Náplň všech školení se řídí 
platnými právními předpisy. Současně se školením jsou žákům podávány informace o 
rizicích vyhodnocených při jednotlivých činnostech. 

Škola dále provádí pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení, strojů a přístrojů, 
plynových instalací a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodů, kotelny a 
rozvodů tepelných médií a tělocvičného vybavení. Dbá o nezávadný stav objektu, 
technických zařízení, sportovních ploch. 

Škola eviduje a registruje případné školní úrazy včetně úrazů způsobených mimo školu a 
jejich odškodňování. Značný důraz je kladen také na celkové vědomí žáků ohledně 
uvědomělého dodržování bezpečnostních zásad, smyslu pro pořádek, hygienických 
návyků včetně odmítání asociálních projevů chování, jako je násilí, šikana, xenofobie a 
podobné společensky negativní jevy. Škola má zpracován dlouhodobý plán prevence 
sociálně patologických jevů, který je samostatným školním dokumentem. 

Zaměstnanci školy jsou pravidelně a prokazatelně proškolováni v otázkách BOZP a PO.  
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PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ  

Žák může být přijat ke vzdělávání po splnění povinné školní docházky. Během 
přijímacího řízení jsou žáci evidováni pod čísly, je tedy zajištěna jejich plná anonymita 
pro kvalitnější a nestranné posouzení. 

Kritéria pro přijetí jsou stanovována pro každý školní rok v termínech daných platnou 
legislativou a jsou zveřejňována na webových stránkách školy a na vývěsce školy. 

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání vylučuje přecitlivělost na alergizující látky 
používané při praktickém vyučování. Uchazeči ke vzdělávání dokládají zdravotní 
způsobilost lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu. 

 

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Její konání se řídí školským zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Maturitní zkouška se skládá se z části společné a 
profilové. Profilová zkouška se skládá z 3 povinných zkoušek a maximálně 2 
nepovinných zkoušek. 

Povinná zkouška pro zaměření analytická chemie zahrnuje tyto zkoušky:  

• Chemie (formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) 
• Teoretická zkouška z odborných předmětů (formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí), obsahující učivo předmětů analytická chemie a chemická 
technologie 

• Praktická zkouška zahrnuje učivo z předmětů chemická laboratorní cvičení, 
analytická chemie a chemické výpočty. 

Povinná zkouška pro zaměření chemická technologie zahrnuje tyto zkoušky:  

• Chemie (formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) 
• Teoretická zkouška z odborných předmětů (formou ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí), obsahující učivo předmětů chemická technika, chemická 
technologie a analytická chemie 

• Praktická zkouška zahrnuje učivo z předmětů praktická cvičení, chemická 
technika, chemická technologie a chemické výpočty. 

Škola nabízí tyto nepovinné zkoušky:  

• Občanský a společenskovědní základ 
• Matematika 

Dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 
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MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
VÝUKY 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  

Kompletní výuku zajišťuje tým pedagogických pracovníků. Všichni vyučující mají 
potřebnou kvalifikaci. Dle potřeby může být výuka zajištěna i externími učiteli. Vyučující 
se průběžně dále vzdělávají samostudiem, účastí na odborných kurzech, seminářích a 
školeních v rámci DVPP. 

Na škole působí v souladu s platnými právními předpisy školské poradenské pracoviště 
(složené z výchovného poradce, metodika prevence sociálně-patologických jevů, 
kariérového poradce, školního psychologa a ředitelky školy), dále koordinátor ICT a 
koordinátor ŠVP. 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY  

Škola je vybavena moderními kmenovými i odbornými učebnami. Ve všech kmenových 
učebnách je samozřejmostí počítač a připojení k internetu. Některé kmenové učebny 
jsou vybaveny interaktivní tabulí s příslušným softwarem, některé disponují zavěšeným 
dataprojektorem s promítacím plátnem.  

Součástí uzavřeného školního areálu jsou dvě hřiště a atrium s technickým objektem a 
garáží pro školní automobil. 

Vzhledem k pestré nabídce oborů škola disponuje celou řadou kvalitně vybavených 
odborných učeben. Jsou zde: 

• počítačové učebny – pro výuku informačních a komunikačních technologií nebo 

počítačové grafiky 

• jazykové učebny s interaktivní tabulí a příslušným softwarem 

• přírodovědná učebna s interaktivní tabulí a softwarem vybavena pro praktickou výuku 

fyziky a ostatních přírodovědných předmětů 

• kreslírny se stoly i malířskými stojany 

• modelářský ateliér 

• fotografické ateliéry s fotokomorou 

• kompletní keramické dílny (od vylévárny, přes sádrovnu, pomocné provozy, pálící 

pece po dílny pro dekoraci) 

• moderní analytické i instrumentální chemické laboratoře pro výuku chemických 

odborných předmětů 

• krejčovské a střihačské dílny pro výuku oděvního designu 

• plně vybavená tělocvična 

 

Žáci mají k dispozici studovnu s WiFi připojením.  
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Vchod do školy je zabezpečen čipovým systémem. V přízemí je kromě vstupního 
vestibulu se šatnami žáků k dispozici školní výdejna jídel se svačinovým prodejem.  

V budově školy se nachází také školní knihovna, která je vybavena historickou i moderní 
literaturou. Nabízené knihy využívají učitelé i žáci. V knihovně se také nachází učebnice, 
které jsou součástí sbírky určené pro sociálně slabší žáky.    

Školní haly, chodby a podesty jsou také maximálně využity jako výstavní prostory pro 
prezentaci prací žáků. 

Prostřednictvím internetu je umožněna též průběžná informovanost veřejnosti 
(internetové stránky školy) i žáků a rodičů (on-line informační systém). 

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI 
PARTNERY 

Spolupráce se sociálními partnery je významným prvkem v zajišťování efektivní výuky 
daného oboru. Náplň spolupráce spočívá v: 

• poskytování materiální pomoci (poskytování provozních materiálů pro další 
zpracování žáky, výroba náročných tiskových vstupů), 

• zajištění výkonu souvislých praxí, 
• umožnění odborných exkurzí, výstav a prezentací, 
• poskytování odborných technických, technologických a ekonomických konzultací. 

 

Sociálními partnery školy jsou: 

• výrobní a zpracovatelské podniky a provozy 

• analytické laboratoře státní správy nebo soukromého charakteru  
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UČEBNÍ PLÁN – ANALYTICKÁ CHEMIE 

Kód a název oboru vzdělání:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma vzdělávání:   4 roky v denní formě vzdělávání  
Platnost ŠVP:    od 1. 9. 2019 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů: 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin: 

Celkový 
počet 
hodin 

týdně za 
vzdělávání 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Povinné vyučovací předměty:       
Český jazyk a literatura* 4 4 4 4 16 
Anglický jazyk* 3 3 3 3 12 
Německý jazyk 2 2 2 0 6 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

2 2 2 1 7 

Dějepis 2 0 0 0 2 
Matematika* 4 3 3 3 13 
Fyzika 3 2 0 0 5 
Chemie* 4 4 4 4 16 
Biologie 2 1 1 0 4 
Základy ekologie 1 0 0 0 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4 
Chemická laboratorní cvičení* 3 1 4 4 12 
Analytická chemie* 0 0 4 4 8 
Chemické výpočty* 1 1 2 2 6 
Chemická technika 0 1 0 0 1 
Chemická technologie* 0 0 2 2 4 
Technické kreslení 0 1 0 0 1 
Strojnictví 0 4 0 0 4 
Povinně volitelné vyučovací 
předměty: 

0 0 2 2 4 

Seminář z anglického jazyka*      
Seminář z matematiky*      
Celková hodinová dotace: 35 33 35 31 134 
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UČEBNÍ PLÁN – CHEMICKÁ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru vzdělání:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou  
Délka a forma vzdělávání:   4 roky v denní formě vzdělávání  
Platnost ŠVP:    od 1. 9. 2019 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů: 

Počet týdenních vyučovacích 
hodin: 

Celkový 
počet 
hodin 

týdně za 
vzdělávání 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Povinné vyučovací předměty:       
Český jazyk a literatura* 4 4 4 4 16 
Anglický jazyk* 3 3 3 3 12 
Německý jazyk 2 2 2 0 6 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

2 2 2 1 7 

Dějepis 2 0 0 0 2 
Matematika* 4 3 3 3 13 
Fyzika 3 2 0 0 5 
Chemie* 4 4 4 4 16 
Biologie 2 1 1 0 4 
Základy ekologie 1 0 0 0 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4 
Chemická laboratorní cvičení* 3 1 1 1 6 
Analytická chemie* 0 0 2 2 4 
Chemické výpočty* 1 1 0 0 2 
Chemická technika* 0 1 2 2 5 
Chemická technologie* 0 0 3 3 6 
Technické kreslení 0 1 0 0 1 
Strojnictví* 0 4 0 0 4 
Praktická cvičení 0 0 4 4 8 
Povinně volitelné vyučovací 
předměty: 

0 0 2 2 4 

Seminář z anglického jazyka*      
Seminář z matematiky*      
Celková hodinová dotace: 35 33 35 31 134 
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POZNÁMKY K UČEBNÍM PLÁNŮM: 

• Značkou * jsou v učebním plánu označeny předměty, jejichž obsah je hlavní součástí 

povinné maturitní zkoušky. 

• 1. cizím jazykem je vždy anglický jazyk, druhým cizím jazykem je vždy německý 

jazyk. 

• Výuka některých předmětů je koncipována tak, že pokud počet žáků ve třídě dosáhne 

stanovené hodnoty, žáci budou na určený počet hodin rozděleni na skupiny po 

oborech. Tím je více zohledňováno individuální pracovní tempo žáků a jejich 

individuální potřeby při probírání látky, jejím procvičování a upevňování. Jde o 

následující předměty: 

 

• Laboratorní cvičení a některé další odborné předměty jsou vyučovány v blocích. Blok 

tvoří vyučovací celek v rozsahu 2–8 vyučovacích hodin. Zařazení bloků je dáno 

časovou nebo technologickou náročností úkolů plněných v rámci daného předmětu. 

• Výuka praktických cvičení u zaměření chemická technologie probíhá přímo 

v chemickém provozu sociálního partnera školy (průmyslového podniku) v intervalu 

1x za 2 týdny 8 vyučovacích hodin. 

 

 
 
  

Předmět / ročník Počet žáků 

ve třídě, 

od kterého 

dochází 

k rozdělení 

hodin na 

skupiny 

Počet 

hodin 

celkem 

Počet 

hodin, 

které se 

rozdělují 

na 

skupiny 

Počet 

hodin, 

na které 

zůstává 

spojená 

celá 

třída 

Český jazyk a literatura/všechny ročníky 20 4 1 3 

Anglický jazyk/ všechny ročníky 20 3 3 0 

Seminář z anglického jazyka/3. - 4. roč. 20 2 2 0 

Německý jazyk/1.  - 3. roč. 20 2 2 0 

Matematika/1. roč. 25 4 1 3 
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ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP 
DO ŠVP (ANALYTICKÁ CHEMIE)  

RVP ŠVP    
Vzdělávací 
oblasti a 
obsahové 
okruhy 

Min. 
poč.tý
d. 
vyuč. 
hod. 

Min. 
počet 
celk. 
vyuč. 
hod. 

Vyučovací předmět Počet 
týd. 
vyuč. 
hod.  

Počet 
celk. 
vyuč. 
hod. 

Využ. 
Disp. 
Hod. 

Český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 9,3 303 4,3 

Cizí jazyky 10 320 
Anglický jazyk 12 390  
Německý jazyk 6 204 4 

Společenskově
dní vzdělávání 

5 160 

Dějepis 2 70  
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

3,6 124 0,7 

Chemie 0,4 13,5  
Analytická chemie 0,1 3  

Přírodovědné 
vzdělávání 

8 256 

Fyzika 5 173 3 
Chemie 4 125  
Biologie 4 137 3 
Základy ekologie 1 35  

Matematické 
vzdělávání 

10 320 Matematika 13 425 3 

Estetické 
vzdělávání 

5 160 
Český jazyk a literatura 6,7 217 1,9 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

0,2 8  

Vzdělávání pro 
zdraví 

8 256 
Tělesná výchova 8 260  
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

0,1 4 0,1 

Vzdělávání 
v IKT 

4 128 
Informační a komunikační 
technologie 

4 138  

Ekonomické 
vzdělávání 

3 96 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

3,1 96  

Odborná 
chemie 

22 604 

Chemie 10,5 343,5 1 
Chemická laboratorní cvičení 7 233  
Analytická chemie 2 61  
Chemické výpočty 6 191  

Technická 
příprava 

5 160 
Technické kreslení 1 34  
Strojnictví 4 136 1 

Technologické 
procesy 

6 192 
Chemie 1,1 38 0,1 
Chemická technika 1 34  
Chemická technologie 4 122  

Analytická 
chemie 

  
Chemická laboratorní cvičení 5 150 5 
Analytická chemie 5,9 180 5,9 

Povinně 
volitelné 
předměty 

  
Seminář z anglického jazyka 

4 122 4 
Seminář z matematiky 

Disponibilní 
hodiny 

37 1184     

Celkem 128 4096 Celkem 134 4370 37 
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ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP 
DO ŠVP (CHEMICKÁ TECHNOLOGIE)  

RVP ŠVP    
Vzdělávací 
oblasti a 
obsahové 
okruhy 

Min. 
poč.tý
d. 
vyuč. 
hod. 

Min. 
počet 
celk. 
vyuč. 
hod. 

Vyučovací předmět Počet 
týd. 
vyuč. 
hod.  

Počet 
celk. 
vyuč. 
hod. 

Využ. 
Disp. 
Hod. 

Český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 9,3 303 4,3 

Cizí jazyky 10 320 
Anglický jazyk 12 390  
Německý jazyk 6 204 4 

Společenskově
dní vzdělávání 

5 160 

Dějepis 2 70  
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

3,6 124 0,7 

Chemie 0,4 13,5  

Přírodovědné 
vzdělávání 

8 256 

Fyzika 5 173 3 
Chemie 4 125  
Biologie 4 137 3 
Základy ekologie 1 35  

Matematické 
vzdělávání 

10 320 Matematika 13 425 3 

Estetické 
vzdělávání 

5 160 
Český jazyk a literatura 6,7 217 1,9 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

0,2 8  

Vzdělávání pro 
zdraví 

8 256 
Tělesná výchova 8 260  
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

0,1 4 0,1 

Vzdělávání 
v IKT 

4 128 
Informační a komunikační 
technologie 

4 138  

Ekonomické 
vzdělávání 

3 96 
Společenskovědní a ekonomický 
základ 

3,1 96  

Odborná 
chemie 

22 604 

Chemie 10,5 343,5  
Chemická laboratorní cvičení 6 200  
Analytická chemie 4 122  
Chemické výpočty 2 69  

Technická 
příprava 

5 160 
Technické kreslení 1 34  
Strojnictví 4 136 1 

Technologické 
procesy 

6 192 
Chemie 1,1 38  
Chemická technika 1 34  
Chemická technologie 4 122  

Chemická 
technologie 

  
Chemická technologie 2 61 2 
Chemická technika 4 122 4 
Praktická cvičení 8 244 6 

Povinně 
volitelné 
předměty 

  
Seminář z anglického jazyka 

4 122 4 
Seminář z matematiky 

Disponibilní 
hodiny 

37 1184     

Celkem 128 4096 Celkem 134 4370 37 
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Učební osnova předmětu  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Kód a název oboru:    28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:   od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 520 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Český jazyk a literatura je součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvíjení 
většiny klíčových schopností a dovedností, které žákům pomáhají zvládat ostatní 
vyučovací předměty. Ovlivňuje začleňování mladého člověka do společnosti, jeho osobní 
i profesní život, ovlivňuje i utváření jeho hodnotové orientace.  

Základním cílem předmětu je rozvoj komunikačních kompetencí žáků, což znamená 
vychovat žáky ke srozumitelnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na 
rozvoji jejich duševního života, přispět tak k jejich dobrému uplatnění v životě. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl jej jako nezbytný 
předpoklad pro vzdělávání cizích jazyků i pro společenské a pracovní uplatnění, 
mateřský jazyk jako výsledek kulturního a historického vývoje národa, nutnost 
kritického hodnocení informací a nutnost volby vhodného způsobu i prostředků  
při jejich interpretaci či při obhajobě názorů, při komunikaci obecně, aby chápal význam 
umění pro člověka, propojenost slovesné kultury s ostatními druhy umění, analýzu  
a interpretaci uměleckého textu na pozadí historických a společenských souvislostí  
a prováděl ji se znalostí základních literárně-teoretických pojmů. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Předmět Český jazyk a literatura spojuje tři oblasti, které se vzájemně doplňují. 

V rámci jazykového vzdělávání jsou rozvíjeny komunikační kompetence žáků, žáci se učí 
používat jazyk jako prostředek myšlení a dorozumívání, což směřuje k dovednosti a 
schopnosti žáků jednat s lidmi, kultivovaně se vyjadřovat, používat spisovného jazyka 
jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a 
informacemi. Žáci chápou jazyk jako systém, znají základní jazykové pojmy a kategorie. 
Při řešení jazykově komunikačních úkolů aplikují žáci faktografické znalosti a umějí své 
řešení zdůvodnit. Žáci ovládají jazykový a stylistický rozbor textu, chápou text z hlediska 
pragmatického. 

Komunikační a slohová složka vede žáky k pochopení významu kultury osobního 
projevu pro společenské pracovní uplatnění. Žáci jsou seznámeni s hlavními slohovými 
postupy v rámci různých funkčních stylů, se základními postupy v běžné komunikaci, 
oficiálním styku, mluveném i psaném projevu. Žáci umí navázat kontakt a hovořit 
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s osobami různého věku a postavení. Dovedou prezentovat sami sebe i naslouchat 
druhým, vhodně argumentují a obhájí své stanovisko.  

Literární složka vede žáky ke kladnému vztahu k materiálním a duchovním hodnotám. 
Tato složka je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší pohled na kulturní dění. 
Žáci se orientují v uměním vznikajícím na našem území i ve světě napříč epochami. 
Práce s literárním textem vede žáky k interpretaci a uplatňování znalostí z literární 
teorie a poetiky. Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám. 

Jazyková i komunikační a slohová složka se podílejí na rozvoji sociálních kompetencí 
žáků. K tomu významně přispívá i složka literární (práce s uměleckými texty). Všechny 
tři složky vedou žáky k práci s textem, nakládání s informacemi. Při rozborech 
literárních i neuměleckých textů lze procvičovat nejen jazykové i literárněhistorické 
poznatky, ale i komunikační dovednosti.  

Bude-li počet žáků ve třídě větší než 18, bude výuka koncipována na hodinovou dotaci  
4/1* hodiny týdně (žáci budou na 1 hodinu týdně rozděleni na 2 skupiny), aby mohlo 
být více zohledňováno individuální pracovní tempo žáků a jejich individuální potřeby  
při probírání látky, jejím procvičování a upevňování. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka jazyka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků získané v základním jazykovém 
vzdělávání, rozvíjí je se zřetelem na jejich profesní zaměření. Klade si za cíl prohloubit 
nabyté vědomosti a posunout je na vyšší úroveň. Literární vzdělávání kromě podpory 
čtenářství, rozborů a interpretací děl či ukázek vede žáky k celkovému přehledu  
o hlavních proudech a osobnostech české i světové literární historie a kultury vůbec. 
Žáci jsou motivováni ke kulturním aktivitám. Literární učivo je sestaveno v učebním 
plánu chronologicky. Vedle tradičních metod se využívají metody vstřícného učení  
a samostatné práce, diskuse, rozhovor na aktuální témata, rozbor nedostatků  
ve vyjadřování (sebehodnocení), projektové činnosti, čtenářské dílny, tvořivé činnosti, 
průběžně jsou zařazovány testy, praktický slohový výcvik, diktáty a různé typy 
pravopisných cvičení (při nich zohledňujeme žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami). Výuku doplňují pravidelné kulturní akce (filmová a divadelní představení, 
koncerty atd.) nebo exkurze. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Vychází z klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Převažuje známkování  
na základě platné klasifikační stupnice. Provádí se v kombinaci s ústním hodnocením, 
sebehodnocením i na základě bodového systému. 

Do hodnocení se zahrnují (minimálně) dvě slohové práce, které se píší v každém ročníku 
(za každé pololetí jedna), kontrolní testy a písemné práce, schopnost interpretace 
vybraných uměleckých děl, stylistické dovednosti, schopnost porozumět textu a opravit 
stylistické nedostatky, schopnost prezentace a sebeprezentace, rozvoj sebehodnocení  
a kritického myšlení.  
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Při pololetní a závěrečné klasifikaci budou vyučující vycházet z výsledků písemného  
a ústního zkoušení a zapojení se do výuky, přičemž bude bonifikován aktivní a pozitivní 
přístup k výuce.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny 
klíčových kompetencí a všech čtyř průřezových témat: schopnost vyjadřovat se 
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných  
a vhodně se prezentovat; schopnost formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle,  
v písemné podobě přehledně a jazykově správně; schopnost aktivně se účastnit diskuzí, 
formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých; schopnost 
zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály; 
schopnost snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy; schopnost písemně 
zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; schopnost 
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; schopnost 
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 
orientace a životních podmínek; schopnost efektivně se učit pracovat, vyhodnocovat 
dosažené výsledky a pokrok; schopnost pečovat o své fyzické a duševní zdraví; 
schopnost pracovat v týmu vlastními návrhy na zlepšení a řešení úkolů, nezaujatě 
zvažovat návrhy jiných; schopnost přijímat hodnocení svých výsledků, kritiku  
a adekvátně na ni reagovat; schopnost využívat prostředky informačních  
a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi; schopnost chápat 
jazykové vzdělávání jako součást lidské kultury; schopnost hledat a vytvářet integrační 
vazby s ostatními předměty. Žáci jsou vedeni především k vhodné míře sebevědomí a ke 
schopnosti morálního úsudku, k dovednosti řešit základní existenční otázky, k 
dovednosti odolávat myšlenkové manipulaci, k dovednosti nalézat kompromis, 
diskutovat o citlivých či kontroverzních otázkách (administrativní styl, publicistický styl, 
úvaha, estetické vzdělávání). Celky Člověk a svět práce a Informační a komunikační 
technologie se v předmětu promítnou převážně v práci s informacemi (vyhledávání, 
zpracování a využití) v rámci slohové výuky hlavně v administrativním, odborném  
a publicistickém funkčním stylu s cílem připravit žáky na vhodnou písemnou a verbální 
prezentaci, psaní životopisů, žádostí, odpovědí na inzerát, dále na pohovory a výběrová 
řízení. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu český jazyk a literatura má vztah k cizím jazykům, dějepisu, 
společenskovědnímu a ekonomickému základu, dějinám výtvarné kultury a jiným 
výtvarným předmětům. Při probírání odborného funkčního stylu se také dotkneme 
odbornosti žáků školy. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 140 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

 

 

 

- vysvětlí jazyk jako společenský jev, 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový 

jazyk, dialekty a stylově příznakové 

jevy, 

- ve vlastní projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci, 

- orientuje se v soustavě jazyků, 

 

 

 

 

- získá přehled o knihovnách a jejich 

službách, orientuje se v knize, 

- používá klíčová slova při vyhledávání 

informací, 

- samostatně zpracovává informace,  

- rozliší podloženou a nepodloženou 

informaci, 

- ověřuje informace v různých zdrojích, 

cituje 

- volí ve vlastním projevu prostředky 

adekvátní komunikační situaci  

a rozezná neadekvátní prostředky  

u jiných, 

- vytvoří si představu o roli médií 

v každodenním životě, 

 

- dbá na správnou výslovnost, rozpozná 

nedostatky, 

- pracuje s vhodnou normativní 

příručkou, posoudí vhodnost užitých 

výrazů a případně je nahrazuje, 

 

- v písemném projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu,  

- aplikuje zákonitosti tvoření českých 

slov, 

- správnost ověřuje v příslušných 

Jazykové vědomosti a 
dovednosti 
 

Řeč a jazyk:  

- charakteristika češtiny,  

- komunikace v životě člověka  

a společnosti, druhy 

komunikace,  

- národní jazyk – jeho spisovné  

a nespisovné útvary, jeho vývoj, 

- jazykové rodiny, jazyková 

kultura, postavení češtiny mezi 

ostatními evropskými jazyky. 

 

Informatická výchova:  

- informace, jejich získávání a 

ověřování, 

- knihovny a jejich služby, 

internet a další média,  

- výpisek, výtah, teze, zdroje 

informací o knihách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka: 

-  výslovnost 

-  zvuková stránka věty a projevu 

 

 

 

Grafická stránka jazyka:  

- pravidla českého pravopisu a 

jiné příručky, psaní slov 

přejatých (odborná 

terminologie), 

- opakování a procvičování 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

2 

ČSP 

5 

30 
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příručkách,  

- prohlubuje své znalosti základů 

českého pravopisu, rozpozná chybu, 

- vybere z nabídky podobu pravopisně 

náležitou, 

pravopisu a všeobecně učiva 

základní školy – průběžně 

 

 

 

 

- čte s porozuměním, zpětně 

reprodukuje a transformuje text, 

- určí z ukázky funkční styl  

a převažující slohový postup, případně 

útvar, 

- v ukázce určí slohové postupy  

a stavbu útvaru, 

- má základní představu o 

slohotvorných činitelích, o kompozici 

textu, 

- zná zásady správného chování při 

společenském styku, 

- rozpozná vypravěče, adresáta, pointu, 

fikci od reality, 

- rozumí základním pojmům ze 

stylistiky a používá je 

 

- charakterizuje prostě sdělovací 

funkční styl, informační a vyprávěcí 

slohový postup, 

- zná základní útvary prostě 

sdělovacího funkčního stylu a dokáže 

je definovat, vytvořit a funkčně použít 

při komunikaci jak v mluvené tak 

v psané podobě,  

- odliší vyprávěcí slohový postup 

v rámci prostě sdělovacího funkčního 

stylu a uměleckého funkčního stylu, 

- zpracuje samostatně ústně  

i písemně vyprávění na dané  

i zvolené téma, 

 

- vyhledá a zpracuje informace formou 

osobního dopisu, 

- rozliší osobní a úřední dopis 

z hlediska funkčního a správně 

stylizuje obě formy dopisu, 

- charakterizuje administrativní funkční 

styl a jeho funkci, 

- zná útvary administrativního 

funkčního stylu a dokáže je definovat, 

Komunikační a slohová 
výchova 
 
Úvod do slohové výchovy: 

- slohové postupy, útvary, styly, 

- slohotvorní činitelé,  

- druhy slohu a podstata slohu, 

- vyjadřování přímé i 

zprostředkované technickými 

prostředky, monologické i 

dialogické, formální i 

neformální, připravené i 

nepřipravené, 

- neverbální dorozumívání 

 

 

 

 

 

 

Prostě sdělovací funkční styl: 

- přehled základních slohových 

útvarů prostě sdělovacího 

funkčního stylu: zpráva, 

oznámení, vypravování, běžná 

komunikace, 

- slohový postup informativní a 

vyprávěcí, 

-  praktický slohový výcvik,  

 

 

 

 

 

 

Administrativní funkční styl: 

- korespondence: druhy, forma, 

zásady, adresa, (e-mail),  

- útvary administrativního 

funkčního stylu a druhy 

administrativních písemností 

(formuláře, žádosti, plná, moc, 

životopis, vyhlášky apod.), 

- praktický slohový výcvik, 

 

 

 

 

 

ODS 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

ODS 

1,5 

40 
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vytvořit a funkčně použít 

v komunikaci jak v mluvené tak 

v psané podobě, 

- odliší podstatné informace od 

nepodstatných, 

- vyjadřuje pozitivní, negativní  

i neutrální postoje, 

 

- rozumí obsahu textu a jeho částí 

 

 

- přednese krátký projev 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s texty a jejich komplexní 

rozbory – průběžně 

 

Prezentace a sebeprezentace 

2. Literární výchova 
Žák: 

   

 

 

- uvádí argumenty dokládající význam 

umění pro člověka, 

- rozezná umělecký text od 

neuměleckého, 

- pořizuje si výpisky a poznámky, 

- čte s porozuměním, reaguje na text, 

- využívá při práci s textem znalosti z 

literární teorie, 

- má základní představu o literárních 

druzích, žánrech a formách, 

 

- shrne přínosy starověký kultur pro 

následující období i pro současnost, 

- rozezná základní typy písem 

starověkých civilizací, 

- vypráví zvolený biblický příběh, 

vystihne poučení, 

- má základní představu o 

náboženstvích staroorientálních 

kultur, 

- samostatně vyhledává informace 

v této oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

daných uměleckých děl, 

 

- má přehled o literárních památkách 

daného období, 

- popíše hlavní historické změny, 

- samostatně vyhledává informace 

v této oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

daných uměleckých děl, 

 

 

Umění a jeho vliv na člověka, 
základní pojmy 
- literatura a lidová slovesnost, 

-  literární věda,  

- literární druhy, formy  

a žánry,  

- vybrané literární pojmy 

 

 

 

 

 

Nejstarší literatury světa  
- starověké orientální literatury, 

Starý a Nový zákon,  

- antická literatura, řecká a římská 

– odkaz civilizaci,  

- umění a věda,  

- dobové souvislosti 

 
 
 
 
 
 
 
Středověká literatura  
- křesťanství a vývoj kultury  

v Evropě,  

- rytířská a dvorská epika,  

- etapy vývoje našeho písemnictví 

od 9. do 15. století v historickém 

kontextu – legendy, kroniky, 

písně, kázání, satiry, Kosmas, 

Dalimil, Hus aj. umělecké 

památky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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- charakterizuje nové literární útvary 

renesance, 

- porovnává českou a světovou 

literaturu z hlediska tematického 

zaměření, aktuálnosti a čtivosti, 

- na základě četby interpretuje příběh, 

- přednese s porozuměním úryvek 

uměleckého textu, podílí se 

argumenty na hodnocení spolužáků, 

- samostatně vyhledává informace 

v této oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

daných uměleckých děl, 

 

- má přehled o modernosti pojetí 

vyučování u J. A. Komenského, 

- popíše význam lidové slovesnosti, 

- charakterizuje vliv baroka na 

společnost, 

- samostatně vyhledává informace 

v této oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

daných uměleckých děl, 

 

- charakterizuje směr a jeho vliv na 

další literaturu, 

- účastní se diskuse na téma 

dobrodružný román, 

- samostatně vyhledává informace 

v této oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

daných uměleckých děl, 

 

- zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níž tvořil i pro další 

generace, 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných literárních děl, 

- samostatně vyhledává informace, 

 
Humanismus a renesance 
- vysvětlení pojmů,  

- předpoklady vzniku,  

- renesance v malířství, 

architektuře, představitelé, 

památky,  

- osobnosti evropské literatury – 

Dante, Petrarca, Boccacio, 

Cervantes, Villon, Shakespeare 

aj., 

-  specifika české renesance, 

 

 

 

Baroko 
- doba, znaky barokního umění, 

umělecké památky v Evropě i u 

nás, 

- J. A. Komenský aj., lidová 

slovesnost a její význam, 

 
 
 
 
Klasicismus, osvícenství, 

preromantismus 
- vysvětlení pojmů v kontextu  

s vývojem poznání v 17. století, 

-  umělecké památky, 

encyklopedisté, Moliére, 

Goethe, Defoe, dobrodružné 

romány aj.,  

 

Práce s uměleckým textem a 
tvořivé činnosti 

- průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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2. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 136 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

 

 

 

 

- v písemném i mluveném projevu 

využívá poznatků z tvarosloví, 

- rozliší slovní druhy, určí jejich 

mluvnické kategorie, 

 

 

 

 

- provádí základní slovotvorný a 

morfologický rozbor stavby slova, 

- při řešení úkolů aplikuje teoretické 

znalosti, zdůvodňuje své řešení, 

- pracuje s vhodnou normativní 

příručkou, 

 

 

 

- prohlubuje své znalosti základů 

českého pravopisu, rozpozná chybu, 

- vybere z nabídky podobu pravopisně 

náležitou, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 

 

 

 

 

- rozliší popis prostý, odborný, 

umělecký, 

- odliší podstatné informace od 

nepodstatných, 

- orientuje se v různých typech popisu, 

umí je sám vytvořit a zhodnotit jak 

svůj výtvor, tak výtvory ostatních, 

 

 

- charakterizuje publicistický funkční 

styl a jeho funkci, 

- sestaví jednoduché zpravodajské a 

Jazykové vědomosti a 
dovednosti 
 
Opakování učiva 1. ročníku 

Tvarosloví:  

- slovní druhy,  

- mluvnické kategorie jmen a 

sloves, 

-  procvičování,  

- tvary slov ohebných, neohebné 

slovní druhy 

 

Pojmenování nových skutečností: 

-  slovotvorné vztahy mezi slovy, 

-  způsoby tvoření slov,  

- psaní zkratek a značek,  

- spojování slov a sousloví,  

- obohacování slovní zásoby a 

užívání přejatých slov 

 

 

Procvičování pravopisu 

 
 
 
 
 
 
Komunikační a slohová 
výchova 
 
Slohový postup popisný:  

- subjektivní, statický a 

dynamický popis a jeho 

výstavba,  

- popis osoby, odborný popis 

pracovního postupu, pracovní 

návod, vysvětlení, definice, 

-  praktický slohový výcvik, 

 

Publicistický funkční styl a 

mediální výchova:  

- zpravodajství a žurnalistika jako 

oblasti masové komunikace, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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propagační útvary (zpráva, pozvánka, 

nabídka apod.), 

- dokáže analyzovat jazykové 

prostředky publicistického stylu, zná 

požadavky na jazykové postupy 

(automatizace, aktualizace), které 

dokáže využít při tvorbě a hodnocení 

písemného projevu, 

- zná útvary publicistického stylu a 

dokáže je využít při tvorbě a 

hodnocení písemného projevu, 

- argumentuje a obhajuje svá 

stanoviska,  

- rozliší podloženou a nepodloženou 

informaci, 

- má základní představu o 

manipulativních postupech, rozezná 

v textu prvky manipulace, 

podbízivosti, laciného efektu, 

 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně, 

 

- rozumí textu i jeho částem 

- přednese krátký projev 

-  zpravodajské útvary, analytické 

a beletristické útvary, reklama, 

-  mediální komunikace,  

- rozbory textů,  

- praktický slohový výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s texty a jejich komplexní 

rozbory – průběžně, 

 

Prezentace a sebeprezentace 

3-5 

ODS 

1,2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

5 

 

 

1. Literární výchova 
Žák: 

   

 

- orientuje se v periodizaci a 

charakteristice etap národního 

obrození, 

- charakterizuje přínos pro českou 

společnost, 

- zhodnotí význam daných autorů a děl 

pro dobu, v níž tvořili, příslušný 

umělecký směr i pro další generace,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

- při interpretaci textů uplatňuje znalosti 

historických a společenských 

souvislostí, 

- uvede umělce romantismu, 

- charakterizuje romantického hrdinu, 

prostředí, aj., 

České národní obrození  
- objasnění pojmu,  

- charakteristika etap vývoje na 

pozadí historických a 

společenských změn do 

poloviny 19. století,  

- základní autoři a díla, 

 
 
 
 
 
 
Romantismus 
- historické souvislosti – přelom 

18. a 19. století, projevy umění a 

ve společnosti  

- představitelé světového 

romantismu a jejich díla: Byron, 

Scott, Puškin, Hugo aj.,  

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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- charakterizuje vliv předchozích 

literárních směrů i vliv do 

budoucnosti,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

 

- srovná znaky romantismu a realismu v 

literatuře i v umění, 

- definuje nové literární útvary. 

- přiřazuje k výrazným osobnostem 

evropského romantismu a realismu 

jejich hlavní díla, 

- ukázky interpretuje, diskutuje o nich,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

- popíše hlavní vývojové tendence české 

společnosti a literatury ve 2. polovině 

19. století 

- díla zařadí podle literárních druhů a 

žánrů 

- doloží znalost některého probíraného 

díla z filmové verze, uvede rozdíly, 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

 

 

- vyloží příčiny měnící se atmosféry ve 

společnosti koncem 19. století a vlivu 

na umění 

- objasní podstatu moderních 

uměleckých směrů konce 19. století 

- uvede příklady z tvorby malířů a 

básníků,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

 

 

 

 

- zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níž tvořil i pro další 

- specifické rysy našeho 

romantismu, rukopisy, Mácha, 

Tyl, Erben a jiní. 

 
 
 
Realismus 
- umělecké zásady realismu a 

naturalismu ve světě,  

- prolínání principů romantismu a 

realismu 

- Gogol, Balzac, Flaubert, Tolstoj, 

Zola aj. 

- dobrodružná a vědecko – 

fantastická literatura, např. 

Doyle, Verne aj.  

 
Česká literatura ve 40. – 90. 
letech 19. století 
- společenské a politické poměry  

v české společnosti, autoři a 

skupiny 

- počátky českého realismu – 

Havlíček Borovský, Němcová  

- májovci, ruchovci a lumírovci  

- kritický realismus: historická 

próza – Jirásek aj.; venkovská 

próza – Rais aj. 

- dobové drama – bratři 

Mrštíkové, Preissová aj. 

 
Přelom 19. a 20. století  
- atmosféra doby, změny v životě 

lidí 

- počátky moderní společnosti, 

vliv na umělce, ostatní druhy 

umění tohoto období 

- nové umělecké směry – 

impresionismus, symbolismus, 

secese, dekadence, „prokletí 

básníci“ 

- česká moderna, generace 90. let, 

buřiči, představitelé – Bezruč, 

Březina, Gellner, Machar aj. 

 
 
Práce s uměleckým textem a 

tvořivé činnosti 
- průběžně 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

2,5 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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generace 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných literárních děl 

- samostatně vyhledává informace 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

3. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

 

 

 

 

- ovládá základy větně členského 

rozboru věty, 

- odhaluje a odstraňuje nedostatky ve 

výstavbě věty, 

- rozebere souvětí, 

- orientuje se ve výstavbě textu, rozumí 

celku i jeho částem, 

- vyjadřuje se správně, jasně a 

srozumitelně, 

- uplatňuje znalosti ze skladby při 

logickém vyjadřování, 

- rozumí výstavbě textu a komunikátu, 

 

- aplikuje pravidla výstavby textu a 

komunikátu na vlastní písemné i ústní 

projevy, 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyhledává potřebné informace z 

dostupných zdrojů, 

- stylizuje sám jednoduchý odborný 

veřejný projev, je schopen pronést 

krátký projev, 

- volí adekvátní prostředky slovní 

Jazykové vědomosti a 
dovednosti 
 

Opakování učiva 2. ročníku 

Výpověď a věta:  

- věta jednoduchá 

- věty dvojčlenné – složitější 

případy vyjadřování podmětu a 

přísudku, 

-  rozvíjející větné členy, 

přívlastky a přístavek,  

- věty jednočlenné, větné 

ekvivalenty, zvláštnosti ve 

větném členění, nedostatky ve 

větné stavbě,  

- stavba souvětí – tvoření větných 

výpovědí,  

- čárka ve větě jednoduché a v 

souvětí, procvičování, 

komplexní rozbory 

- komunikát a text: tvorba 

komunikátu, stavba textu, 

návaznost, členění 

- opakování, prověřování: 

pravopisných jevů, jevů 

složitějších souvětí a 

interpunkce 

 
Komunikační a slohová 
výchova 
 

Rétorika: 

- druhy řečnických projevů a 

útvarů,  

- příprava a realizace řečnického 

vystoupení,  

- téma a argumentace,  

- soudržnost, členění, výstavba, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

ODS 

5 

ČSP 

5 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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zásoby včetně odborné terminologie, 

- vyjadřuje se věcně správně, 

srozumitelně, 

- vhodně argumentuje a prezentuje sám 

sebe, 

- zaujímá a vyjadřuje postoje (neutrální, 

pozitivní a negativní), 

 

 

 

- zařadí a charakterizuje text odborného 

stylu, 

- text reprodukuje a transformuje, 

- odhaluje stylizační nedostatky, 

- posoudí kompozici textu, slovní 

zásobu a skladbu, 

- rozumí obsahu textu i jeho částí, 

- zná útvary odborného funkčního stylu 

a dokáže je definovat, vytvořit a 

funkčně použít při komunikaci jak 

v mluvené tak v psané podobě, 

 

- přednese krátký projev, 

uspořádání řeči, třídění 

argumentů, stylizace,  

- spisovnost, nespisovnost, podání 

projevu výslovnost, přízvuk, 

intonace, mimika a gestikulace, 

- praktická řečnická cvičení žáků, 

rozbory mluvních cvičení, 

hodnocení, 

 

Odborný funkční styl:  

- výklad a slohový postup 

výkladový, 

-  druhy výkladu,  

- rozbory ukázek,  

- stylizační cvičení,  

- praktický slohový výcvik 

- práce s texty a jejich komplexní 

rozbory 

 

 

 

 

- prezentace a sebeprezentace 

ODS 

1,2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2. Literární výchova 
Žák: 

   

-  

- doloží na ukázkách změny v chápání 

umělců, 

- vytvoří báseň dle nových uměleckých 

stylů,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

- získává informace z více zdrojů, 

vybírá si je, 

- pořizuje si výpisky 

- ve vlastním projevu volí adekvátní 

výrazové prostředky, vyjadřuje svůj 

názor 

- podílí se na týmové práci 

- rozvíjí své čtenářství 

- rozumí obsahu textu, pracuje s ním dle 

pokynů,  

 

 

 

- orientuje se v hlavních proudech a 

Změny ve společnosti na 
počátku století, další nové 
umělecké směry 
- historické souvislosti  

- surrealismus, dadaismus, 

kubismus, futurismus, 

funkcionalismus 

 
 
Próza a drama ve světové 
literatuře 1. poloviny 20. 
století 
- atmosféra doby, historické 

souvislosti, 

- počátky moderní prózy – Joyce, 

Proust aj., 

- významné osobnosti 

jednotlivých národních literatur 

– Shaw, Steinbeck, Remarque, 

Hemingway, Rolland aj., 

 

Česká literatura 1. poloviny 
20. století, historické 
souvislosti a společnost , 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

ČSP 

3-4 

ODS 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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základních dílech světové i české 

meziválečné literatury, 

- charakterizuje vzájemný vliv 

společnosti a literatury tohoto období,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

- zorientuje se ve vlivu německy 

píšících autorů na naši literaturu a 

společnost 

- vlastními slovy vypráví o knihách, 

filmech a divadelních představeních 

- vyjádří svůj názor na dané skutečnosti 

a diskutuje o nich,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

 

 

 

- vyhledává informace v odborné 

literatuře, na internetu se informuje o 

kulturních aktivitách 

 

 

 

- zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níž tvořil i pro další 

generace 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných literárních děl 

- samostatně vyhledává informace 

 

Česká poezie v 
meziválečném období 
- Devětsil, proletářská poezie, 

poetismus, surrealismus - 

Wolker, Nezval, Seifert aj. 

- poezie v období okupace 

 
Česká próza a divadlo mezi 
dvěma válkami 
- německy píšící autoři – Kafka, 

Kisch aj. 

- levicově orientovaní autoři – 

Olbracht aj.  

- imaginativní próza – Vančura 

- psychologická próza – Havlíček 

aj. 

- demokratický proud – Čapek, 

Poláček aj. 

- Osvobozené divadlo, D34 

- próza a divadlo v období 

okupace 

 
Proměny kinematografie ve 
20. století 
- film a literatura, současná česká 

a světová kinematografie - 

průběžně 

 

Práce s uměleckým textem a 
tvořivé činnosti 

- průběžně 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1,2 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

ODS 

5 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

4. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 112 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

 

 

 

 

- dodržuje normy správného chování, 

Jazykové vědomosti a 
dovednosti 
 
Opakování učiva 3. ročníku 

Pravopisný výcvik, všestranný 

rozbor 

 

 

 

 

 

ČSP 

24 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 43 

zdvořilost v řečovém projevu, 

- vyjadřuje postoje, kritizuje, 

polemizuje, respektuje odlišný názor 

druhých, 

- v ukázkách rozliší jazyk spisovný a 

nespisovné útvary, obecnou češtinu, 

- vlastními slovy pragmaticky objasní 

potřebu užívat spisovnou češtinu, 

- prokazuje znalosti českého pravopisu, 

 

 

- posoudí vhodnost výběru jazykových 

prostředků, 

- orientuje se v denním tisku, 

- rozezná frázovitost vyjadřování, 

 

 

 

- nalezne faktory a jevy uměleckého 

stylu, 

- charakterizuje umělecký funkční styl a 

jeho funkci,  

- rozumí specifickým postupům, 

zejména žánrové rozrůzněnosti, 

dokáže je využít při tvorbě a 

hodnocení písemného projevu, 

- zná útvary uměleckého stylu, dokáže 

je definovat, vytvořit a funkčně použít 

při komunikaci jak v mluvené, tak i 

psané podobě 

 

- o vybraných problémech svého oboru 

se vyjádří formou odborného eseje či 

úvahy, 

- porovnává texty, interpretuje je, 

- transformuje text do jiné podoby, 

- rozliší různé útvary v rámci daného 

slohového postupu ve vztahu 

k různým funkčním stylům, 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje při práci s textem (pro 

porozumění) i poznatky z jiných 

disciplín, 

 

- souhrnné opakování vybraných 

kapitol učiva 1. až 3. ročníku, 

systematizace 

 

 
 
 
 
 
Komunikační výchova a sloh  
Stylové rozvrstvení češtiny: 

-  prostředky neutrální a stylově 

příznakové,  

- aktualizace a automatizace 

výrazu, 

-  fráze, archaismy, historismy 

 

Umělecký funkční styl:  

- individuální styl,  

- žánry umělecké literatury, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slohový postup úvahový:  

- slovní zásoba, stavba,  

- práce s texty,  

- informativně – esej, esejistické 

zpracování odborného textu, 

-  praktický slohový výcvik, 

 

 

 

Jazyková a stylizační cvičení z 

oblasti odborné 

 

Souhrnné opakování vybraných 

kapitol učiva 1. až 3. ročníku 

 

Práce s texty a jejich komplexní 

rozbory, 

 

 

Prezentace a sebeprezentace, 

5 

ODS 

1,2,3,

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

5 

ODS 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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- přednese krátký projev 5 

2. Literární výchova 
Žák: 

   

 

- propojí znalost historického kontextu 

se znalostí literatury období, 

 

 

 

- vystihne pravděpodobnou motivaci 

jednání postav, 

- na základě postavy popíše vliv války 

na psychiku člověka 

- prokáže přehled v tématu člověk a 

válka ve světové a naší literatuře, 

- na základě četby dílo interpretuje s 

využitím historických znalostí, 

- doloží příklady holocaustu v umělecké 

literatuře,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

-  orientuje se v historickém vývoji naší 

země,  

 

 

 

- prokáže základní orientaci v české 

próze konce 20. století a próze 

současné, 

- interpretuje díla na základě 

historických znalostí, debatuje o nich, 

- rozliší literární proudy české literatury 

daného období,  

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti, umí je zpracovat, 

- vyjádří vlastní prožitky z četby daných 

uměleckých děl, 

 

- na základě vlastní volby zhodnotí dílo 

současného básníka, vyhledá 

informace, 

 

 

- podílí se na práci týmu, diskutuje o 

kulturním zážitku, 

- vystihne náladu díla, jeho základní 

poselství, 

Mezníky vývoje společnosti 
po válce 
- 2. světová válka, společensko-

historický kontext doby, 

 
Hlavní proudy a vybraní 
představitelé světové 
literatury a dramatu v 2. 
polovině 20. století  
- existencionalismus – Camus aj. 

- Beatnici – Kerouac aj. 

- rozhněvaní mladí muži – Amis 

aj. 

- absurdní umění (drama) – 

Beckett aj. 

- magický realismus – Márquez 

aj. 

- postmodernismus – Eco aj. 

- sci-fi a fantasy literatura – 

Wells, Orwell, Tolkien aj. 

- další významní autoři národních 

literatur – Heller, Styron, Ryan 

aj. 

 
Česká literatura v 2. 
polovině 20. století, 
- historický vývoj a významné 

události u nás 1939 - 1989 

 
Česká próza ve 2. polovině 
20. století 
- reakce na válku – Drda, 

Škvorecký, Fuks, Lustig aj. 

- významní autoři 1945 – 1968 – 

Hrabal, Pavel, Škvorecký, 

Kundera, Páral aj. 

- období normalizace a 

současnost – Vaculík, I. Klíma, 

Šabach, Viewegh aj. 

 
Česká poezie ve 2. polovině 
20. století 
- Hrubín, Seifert, Kainar, 

Krchovský,  Kryl aj. 

 
Významné osobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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- zhodnotí význam daného autora i díla 

pro dobu, v níž tvořil i pro další 

generace, 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných literárních děl, 

- samostatně vyhledává informace, 

 

českého dramatu po r. 1945 
- Havel aj. 

 

 
 
 
Práce s uměleckým textem a 

tvořivé činnosti 
- průběžně 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

3-4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

18 
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Učební osnova předmětu  

ANGLICKÝ JAZYK  

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 390 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL: 

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu anglický jazyk jsou 
formulovány na referenční úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Cílem jazykového vzdělávání je příprava žáků na aktivní život v multikulturní 
společnosti, neboť vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k 
dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Dalším cílem je 
výchova žáka k rozvoji osobnosti. Žák je veden k tomu, aby dokázal pracovat s 
cizojazyčným textem, s informacemi a jejich zdroji. Všeobecné kompetence zahrnují 
základní znalosti reálií a kultury anglicky mluvících zemí, a to i porovnání s Českou 
republikou. Jsou rozvíjeny interkulturní komunikační kompetence a žák je veden 
k pochopení rozdílů mezi danými kulturami. Zařazení nových postupů a metod směřuje 
především k praktickému využití jazyka v každodenních situacích. K výuce jsou 
využívány učebny vybavené PC, dataprojektorem a reproduktory. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány 
znalosti a dovednosti získané v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání směřuje k 
tomu, aby žáci dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v 
projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní 
komunikační strategie a témata. Základní okruhy se váží k všeobecnému i odbornému 
vzdělávání. Důraz je kladen stejně na produktivní, receptivní a interaktivní řečové 
dovednosti. V receptivních dovednostech je postup volen tak, aby se pravidelně 
prohlubovala čtenářská gramotnost. V kabinetě ANJ je žákům k dispozici sbírka knih 
v cizím jazyce k zapůjčení. 

POJETÍ VÝUKY:  

Ve výuce jsou běžně využívány formy a metody jako rozhovor, diskuze, překlad, 
skupinová a týmová práce, problémové vyučování, projektové vyučování, práce s 
audiovizuální technikou. Výuka se opírá o moderní pojetí učebnic s využitím 
interaktivních materiálů, jako jsou výukové CD ROMy, interaktivní nástroje k učebnici, 
výukové a autentické materiály na internetové síti, v tištěné či jiné podobě. Rozšiřujícími 
autentickými materiály jsou například zprávy, letáky, jízdní řády, reklamy, písně apod. 
Výuku doplňují kulturní akce v anglickém jazyce (filmová a divadelní představení, 
koncerty atd.). 
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Žák používá výkladový i dvojjazyčný slovník v tištěné i internetové verzi. Žáci využívají 
slovníky napři. Při práci s textem a tímto rozvíjejí nejen jazykovou, ale i čtenářskou 
gramotnost. Hodina je vedena převážně v cílovém jazyce, učitel i žáci běžně používají ke 
komunikaci cílový jazyk. Čeština je používána pro vysvětlení gramatických jevů a 
k vyjasnění nejasných učebních situací. Žáci jsou informování o existenci mezinárodně 
uznávaných jazykových zkoušek. Pravidelně si zkouší úlohy z Cambridge Language 
Exams na úrovni A2 (KET) a B1 (PET). Pokročilí žáci mají možnost vyzkoušet si úlohy ze 
zkoušky FCE (B2) a CAE (C1) v rámci školního kola olympiády v anglickém jazyce. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou diagnostikováni písemně i ústně. Po každé probrané lekci je zařazen kontrolní 
test, na slovní zásobu i gramatiku. U ústního zkoušení se hodnotí schopnost vést dialog, 
popsat obrázek, vyjádřit obsah textu, vlastní názor na problém, a to - přiměřeně k 
ročníku studia - se správnou výslovností, plynulostí, bez takových gramatických chyb, 
které by bránily srozumitelnosti projevu. Součástí hodnocení jsou také cvičné testy 
připravující žáky na didaktický test a písemnou práci státní maturitní zkoušky 
/poslechové cvičení, slohový úkol, porozumění textu aj./. Stávají se tak cílenou 
přípravou na zkoušku závěrečnou. Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, kdy 
žáci sami hodnotí úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslechu, mluvení a psaní. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní 
kompetence (porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním 
hovorovém tempu, srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném 
projevu, schopnost vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnosti souvislého 
projevu, orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s 
nimi apod.), občanské kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a 
jiných kulturách, tolerance k hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí 
apod.), kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a 
personální. Z průřezových témat jsou ve výuce cizích jazyků zastoupena všechna, tedy 
Občan v demokratické společnosti (v tématech zaměřených na reálie, cestování, 
problémy společnosti, osobnost a její rozvoj, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, 
náboženství apod.), Člověk a svět práce (v tématu práce a zaměstnání, případně 
koníčky), Informační a komunikační technologie (především při využívání zdrojů 
informací), Člověk a životní prostředí (v rámci tématu životního prostředí a jeho 
ochrana, přírody, počasí apod.).  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu anglický jazyk má vztah k ostatním cizím jazykům, českému jazyku a 
literatuře, dějepisu, společenským vědám, biologii, zeměpisu a tělesné výchově. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

Seznam zkratek:  V – slovní zásoba 
    G – mluvnice 
    L -  poslechové dovednosti 
    R – čtenářské dovednosti 
    S – ústní dovednosti 
    W – písemné dovednosti 
    Rev – opakování a kontrola dřívější látky 
 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin  
 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

- hovoří o zálibách a činnostech, které 

nemá rád/a 

- hovoří o školních předmětech 

- rozpozná rozdíl mezi přítomným 

prostým a průběhovým časem a 

používá je 

- vypráví o denních činnostech 

- popíše člověka 

- vybere správný člen a používá vazbu 

there is / are 

 

- používá přídavná jména popisující 

pocity 

- používá modifikační příslovce 

- rozpozná statická slovesa 

- používá minulý prostý čas 

- rozumí poslechu na téma problémy 

- vypracuje poslechové úlohy 

- rozumí udílení rad 

- používá tázací zájmena 

- rozumí rozdílu mezi koncovkami: –ed 

a –ing při slovotvorbě přídavných 

jmen 

- rozumí článku o zraněních a úrazech 

- vypracuje úlohy zaměřené na 

čtenářské kompetence 

- písemně popíše událost 

- používá frázová slovesa 

 

 

 

 

 

Úvod a opakování 
V1: Co mám a co nemám rád/a 

- sporty a koníčky 

- školní předměty 

G1: kontrast mezi přítomným 

prostým a průběhovým časem 

V2: Denní činnosti 

V3: Popis člověka 

G2: členy, vazba: there is/are 

 
 
Pocity 

V1: Jak se cítíš? 

- přídavná jména popisující 

pocity 

- modifikační příslovce  

Rev: Přítomný průběhový čas a 

statická slovesa 

G1: minulý prostý čas 

L: Problémy!  

- poslech pro nalezení 

podstaty věci 

- udílení rady 

G2: tázací zájmena  

G3: koncovky přídavných jmen: -

ed,      -ing 

R: Bez bolesti 

- zranění a úrazy 

S: vypravování 

- reakce a projevení zájmu 

W: popis události 

- frázová slovesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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- vyjmenuje prvky krajiny 

- popíše krajinu pomocí přídavných 

jmen 

- používá předložky pohybu a umístění 

- rozpozná počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

- vytvoří minulý průběhový čas 

- rozumí poslechu na téma adrenalin 

- vypracuje poslechové úlohy 

- rozpozná antonyma 

- rozpozná odlišné použití minulého 

prostého a průběhového času 

- tvoří příbuzná slovesa a podstatná 

jména a pracuje se slovníkem 

- rozumí článku o ztracení v moři 

- vypracuje úlohy zaměřené na 

čtenářské kompetence 

- používá extrémní přídavná jména 

- popíše obrázek podle struktury 

- vyjádří názor na pocity člověka 

- napíše pozvánku 

- používá zkratky a stažené tvary 

- napíše o venkovních aktivitách 

- navrhuje činnosti 

 

 

 

- hovoří o typech filmu a televizních 

pořadů 

- používá přídavná jména popisující 

film 

- používá správnou slovní zásobu při 

popisu tvorby filmu 

- vynechá člen při zobecňování 

- používá neurčitá zájmena a 

kvantifikátory 

- rozumí poslechu o televizní reklamě a 

vypracuje poslechové úlohy 

- rozumí způsobovým slovesům: muset, 

nesmět, nemuset 

- tvoří negativní přídavná jména pomocí 

předpon 

- rozumí textu vlivu video her na zdraví 

- pozná ustálená spojení slovesa a 

podstatného jména 

- vyjadřuje své preference, zájmy a 

nezájmy, používá prostředky 

k dosažení souhlasu 

- napíše neformální dopis – pozvánku, 

Dobrodružství 
V1: Krajina 

- prvky krajiny 

- přídavná jména popisující 

krajinu 

- předložky pohybu a 

umístění 

Rev: There is / are pro počitatelná 

a nepočitatelná podstatná jména 

G1: minulý průběhový čas 

L: Lidé závislí na adrenalinu 

- antonyma 

G2: kontrast mezi minulým 

prostým a průběhovým časem 

G3: stavba slov – příbuzná slovesa 

a podstatná jména 

- práce se slovníkem 

R: Ztracen v moři 

- extrémní přídavná jména 

S: popis obrázku 

- struktura pro popis obrázku 

- spekulace o pocitech 

W: Pozvánka 

- zkratky a stažené tvary 

- venkovní aktivity 

- návrhy 

 

Na plátně 
V1: filmy a televizní pořady 

-  přídavná jména popisující 

filmy 

- slovní zásoba k popisu 

tvorby filmu 

Rev: vynechání členu při 

zobecňování 

G1: neurčitá zájmena a 

kvantifikátory 

L: Reklama 

- televizní reklamy 

G2: způsobová slovesa muset, 

nesmět, nemuset 

G3: negativní předpony přídavných 

jmen  

R: Video hry a zdraví 

- ustálená spojení sloveso a 

podstatné jméno 

S: Dosažení souhlasu 

- klíčová slova k vyjádření 

preferencí, zájmu a 

nezájmu, dosažení souhlasu 

EKO 
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navrhuje společenské aktivity 

 

 

 

 

- hovoří o počasí a používá správná 

podstatná, přídavná jména a slovesa 

- hovoří o teplotě 

- používá správná zájmena: 

kvantifikátory 

- vytvoří 2. stupeň přídavných jmen 

- rozumí poslechu o přírodních 

katastrofách a vypracuje poslechová 

cvičení 

- vytvoří 3. stupeň přídavných jmen 

- používá too a enough 

- používá předložky in a of 

- rozumí složeným podstatným jménům, 

frázovým slovesům, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

- rozumí textu o letu v bouři 

- rozumí slovesům pohybu 

- porovná fotografie podle struktury 

- používá must a mustn’t pro dedukce 

- popíše místa ve městě 

- napíše článek 

- používá odstavce 

- vyjádří názor a přidá dodatečný 

argument 

W: neformální dopis 

- psaní pozvánky 

- společenské aktivity 

 

Naše planeta 
V1: počasí 

- podstatná jména, slovesa a 

přídavná jména popisující 

počasí 

- teplota 

Rev: kvantifikátory 

G1: stupňování přídavných jmen – 

2. stupeň 

L: přírodní katastrofy 

G2: stupňování přídavných jmen – 

3. stupeň 

- použití too a enough 

- použití předložek in a of 

V2: složená podstatná jména, 

frázová slovesa, vyjádření souhlasu 

a nesouhlasu 

R: Let v bouři 

- slovesa pohybu 

S: Porovnání fotografií 

- struktura úlohy 

- dedukce pomocí must a 

mustn’t 

- místa ve městě 

W: psaní článku 

- struktura pomocí odstavců 

- představení svých názorů, 

přidávání dodatečného 

argumentu 
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2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 102 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

- vyjmenuje a hovoří o profesích, popíše 

povolání a pracovní činnosti 

- vyplní pracovní dotazník 

- tvoří věty v budoucím čase pomocí 

will a going to 

- rozumí textu o změně práce a 

vypracuje poslechové úlohy 

- tvoří první podmínkovou větu 

- používá předpony a rozlišuje, kde se 

Ambice 

V1: povolání, popis povolání, 

pracovní činnosti  

- pracovní dotazník 

Rev: minulý prostý čas 

G1: budocnost pomocí will a going 

to 

L: Změna práce 

G2: první podmínková věta 

G3: předpony (jednotlivá slova vs. 
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používá pomlčka 

- rozumí textu o práci snů a vypracuje 

úlohy k textu 

- hovoří o výběru práce, odpovídá na 

otázky týkající se výběru práce 

- napíše motivační dopis, používá 

správnou strukturu dopisu 

 

- vyjmenuje turistické atrakce, popíše je 

a hovoří o nich 

- vytvoří předpřítomný čas 

- rozlišuje použití been a gone 

- rozumí poslechu o jízdence, vypracuje 

poslechové úlohy 

- rozlišuje a používá minulý prostý čas a 

předpřítomný 

- používá složená slova 

- rozumí textu o prázdninách bez rodičů 

a vypracuje úlohy k textu 

- hovoří o plánech na prázdniny, ptá se 

na detaily, tvoří návrhy, vyjádří 

souhlas a nesouhlas 

- napíše blog z prázdnin 

- pozná neformální vynechání podmětu 

 

 

 

 

- pojmenuje čísla a měny 

- vyjmenuje obchody a služby 

- vytvoří rozhovor v obchodu 

- rozumí použití 2. podmínkové věty a 

vytvoří ji 

- rozumí poslechu o čestnosti a 

vypracuje poslechová cvičení 

- vytvoří předminulý čas 

- používá slovesné vzorce 

- rozumí textu o úspěšném člověku a 

vypracuje úlohy k textu 

- hovoří o fotografii a prezentuje své 

názory 

- rozpozná esej a její strukturu 

 

- pojmenuje zločiny a zločince 

- hovoří o činnostech policie 

- rozpozná nepřímou řeč 

- rozumí poslechu o zločinu a vypracuje 

poslechové úlohy 

- používá správné přípony přídavných 

jmen 

slova s pomlčkou) 

R: Práce snů 

S: výběr práce 

W: motivační dopis 

- struktura formálního dopisu 

 
 
 
Turismus 
V1: Turistické atrakce 

- památky a atrakce 

- popis atrakcí 

Rev: will a going to 

G1: předpřítomný čas  

- been a gone 

L: Zkontroluj si lístek 

G2: kontrast mezi minulým 

prostým časem a předpřítomným 

G3: složená slova týkající se 

cestování 

R: Prázdniny bez rodičů 

S: plánování prázdnin 

- otázky na detail 

- návrhy, souhlas, nesouhlas 

W: Blog z prázdnin 

- neformální vynechání 

podmětu 

 
Peníze 

V1: čísla a měny 

- obchody a služby 

- rozhovory v obchodu 

G1: druhá podmínková věta 

L: Být čestný se vyplácí 

G2: předminulý čas 

G3: slovesné vzorce 

R: Aaron Levie 

S: porovnání fotografii a 

prezentace 

W: Esej 

 

 
Zločin 
V1: Zločin a zločinci 

- druhy zločinu a zločinců 

- policejní práce 

G1: nepřímá řeč 

L: Život zločinu 

G2: přípony přídavných jmen 

R: Záhada australské vraždy 
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- rozumí textu o záhadné vraždě a 

vypracuje úlohy k textu 

- popíše a srovná fotografie, vyjádří 

názor a vhodně přidá další bod 

- napíše e-mailovou zprávu a používá 

spojky časové posloupnosti 

 

- pojmenuje elektronické přístroje 

- pojmenuje materiály 

- popíše elektronické přístroje 

- vytvoří trpný rod v přítomném a 

minulém prostém čase 

- rozumí poslechu o záměrech mluvčího 

a vypracuje poslechové úlohy 

- vytvoří trpný rod v předpřítomném a 

budoucím čase 

- používá správné předložky ke 

slovesům 

- rozumí textu o vynálezech a vypracuje 

úlohy k textu 

- hovoří o stížnostech a reklamacích, 

vhodně vytvoří stížnost 

- napíše formální dopis a používá 

spojky v souvětích 

S: popis fotografie a srovnání 

- vyjádření názoru, přidávání 

dalšího bodu 

W: psaní e-mailové zprávy 

- spojky časové posloupnosti 

 

Věda 

V1: elektronické přístroje 

- materiály 

- popis elektronických 

přístrojů 

G1: trpný rod – přítomný a minulý 

prostý čas 

L: Záměr mluvčího 

G2: trpný rod – předpřítomný čas a 

budoucí čas 

G3: slovesa s předložkou 

R: Skvělé vynálezy? 

- koncovky podstatných jmen 

S: stížnosti 

- stížnosti a reklamace 

W: formální dopis 

- spojky v souvětích 
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3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Ho
d. 

1. Jazyk a komunikační výchova 
Žák: 

   

 

- hovoří o prázdninách 

- pojmenuje turistické atrakce 

- hovoří o prázdninových aktivitách 

- tvoří a používá minulý prostý čas 

- rozlišuje přítomný prostý a průběhový 

čas, používá je 

- popíše osobnost a vzhled člověka 

pomocí přídavných jmen 

- správně používá koncovky přídavných 

jmen: –ed, -ing 

- rozezná členy a správně je používá 

- používá budoucí časy 

 

- hovoří o věku a fázích života 

- popíše životní události 

- rozpozná minulý prostý, minulý 

průběhový a předminulý čas 

- rozumí poslechu o napětí v rodině a 

Úvod a opakování 

V1: prázdniny 

- turistické atrakce 

- prázdninové aktivity 

G1: minulý prostý čas 

G2: kontrast mezi přítomnými časy 

V2: přídavná jména popisující 

osobnost a vzhled člověka 

G3: koncovky přídavných jmen: -

ed  / -ing 

G4: členy 

G5: budoucí časy 

 

Generace 
V1: věk a fáze života 

- fáze života 

- životní události 

Rev: minulý prostý čas 

G1: kontrast mezi předminulým, 
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vypracuje poslechové úlohy 

- používá vazbu used to a rozlišuje be / 

get used to 

- rozumí pojmu: frázová slovesa o třech 

částech 

- rozumí textu o dospívání a vypracuje 

úlohy k textu 

- účastní se aktivně dialogu o 

výměnném pobytu, používá should a 

shouldn’t  

- napíše zprávu obsahující krátký 

požadavek 

 

 

- hovoří o tom, co má rás a co nesnáší 

- hovoří o aktivitách a sportech 

- používá slovesa spojená s pohybem 

- rozlišuje a používá předpřítomný a 

minulý čas prostý 

- rozumí poslechu o restauraci 

- vytvoří předpřítomný průběhový čas, 

rozlišuje jej od předpřítomného 

prostého 

- vytvoří složena podstatná a přídavná 

jména spojená se sportem 

- rozumí textu o hrách a vypracuje 

úlohy k textu 

 

 

 

 

 

- napíše blogový příspěvek  

- pojmenuje části těla, druhy léčení 

- hovoří o nehodách a úrazech  

- používá předpřítomný a minulý prostý 

čas  

- používá will, may, might, could pro 

spekulace a předpovědi 

- tvoří první podmínkovou větu 

- rozumí poslechu o limitech těla a 

vypracuje poslechové úlohy 

- tvoří budoucí průběhový a 

předbudoucí čas 

- rozumí textu o těsných hodinách a 

vypracuje úlohy k textu 

- popíše fotografii, poukáže na osobu, 

spekuluje 

- rozumí struktuře eseje 

 

minulým prostým a minulým 

průběhovým časem 

L: Napětí v rodině 

G2: used to 

- be / get used to 

G3: frázová slovesa o třech částech 

R: Dospívání 

- jak to zvládnout s rodiči 

S: Situační dialog – výměnný 

pobyt 

- should / shouldn’t 

W: zpráva 

- zdvořilý požadavek 

 

Volný čas 
V1: Mít rád nebo nesnášet 

- aktivity a sport 

- slovesa pohybu 

Rev: přítomný prostý čas a 

příslovce četnosti 

G1: Kontrast mezi předpřítomným 

časem a minulým prostým 

L: V restauraci 

G2: Předpřítomný čas prostý a 

průběhový 

G3: složená podstatná a přídavná 

jména 

R: Hry 

S: diskuze 

W: Blogový příspěvek 

 

Lidské tělo 
V1: Části těla 

- části těla 

- léčení 

- nehody a úrazy 

Rev: předpřítomný a minulý prostý 

čas 

G1: spekulace a předpovědi 

- will, may, might, could 

- první podmínková věta 

L: Limity těla 

G2: budoucí průběhový a 

předbudoucí čas 

V2: slovní rodiny 

R: Tělesné hodiny 

S: popis fotografie 

- označení osoby 

- spekulace 

W: Esej 
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- pojmenuje domy, vybavení bytu a 

popíše vlastní bydlení 

- používá neurčitá zájmen 

- tvoří 2. a 3. stupeň přídavných jmen a 

zdvojený komparative 

- rozumí poslechu o mladých bez 

domova a vypracuje poslechové úlohy 

- tvoří 2. podmínkovou větu a přací věty 

- používá slovesa do, make, take 

- rozumí textu o alternativním bydlení a 

vypracuje úlohy k textu 

- porovná fotografie a diskutuje o nich 

- napíše emailovou zprávu, použije 

vhodný úvod a zakončení zprávy 

- struktura eseje 

 

Domov 

V1: Popis domů a domova 

- popis domů 

- popis vybavení bytů 

- popis vlastního bydlení 

Rev: neurčitá zájmena 

G1: stupňování přídavných jmen, 

zdvojený komparative 

L: Mladí a bez domova 

G2: Spekulativní situace 

- druhá podmínková věta 

- přací věty 

G3: slovesa do, make, take 

R: Alternativní bydlení 

S: porovnání fotografií a diskuze 

W: e-mailová zpráva 

- úvod a zakončení dopisu a 

e-mailové zprávy 

 

 

21 

 

 

 

 

 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 
  

 

- pojmenuje činnosti spojené 

s počítačem a dalšími elektronikou 

- používá slovesa a slovní spojení 

spojená s činnostmi na počítači 

- používá rozkazovací způsob pro 

instrukce 

- používá kvantifikátory every one of, 

none of 

- rozumí poslechu o noční můře při 

použití navigace a vypracuje 

poslechové úlohy 

- používá způsobová slovesa v minulém 

čase  

- používá přídavná jména s předložkou 

- porovná fotografie a použije klíčové 

fráze 

- napíše příspěvek do internetového fóra 

a použije vedlejší věty přípustkové 

Technologie 
V1: počítače 

- činnosti spojené s počítačem 

- slovesa 

- slovní spojeni 

Rev: rozkazovací způsob 

G1: kvantifikátory 

- every one of, none of 

L: Noční můra s navigací 

G2: způsobová slovesa v minulém čase 

G3: přídavná jména s předložkou 

R: Chytré stroje 

S: porovnání fotografií 

- klíčové fráze 

W: Příspěvek do internetového fóra 

- vedlejší věty přípustkové 
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- popíše charakter pomocí podstatných 

jmen, přídavných jmen, pojmenuje 

osobnostní kvality 

- tvoří vedlejší věty určující a neurčující 

- rozumí poslechu o zajímavé osobnosti 

a vypracuje poslechové úlohy 

- rozumí frázovým slovesům 

oddělitelným a neoddělitelným 

- rozumí textu o vedoucí – ženě a 

vypracuje úlohy k textu 

- vede konverzaci a používá nepřímé 

otázky 

- rozumí eseji a používání řečnických 

otázek 

 

 

 

 

 

- pojmenuje formy umění, umělce, 

umělecké aktivity 

- hovoří o uměleckých akcích 

- tvoří trpný rod 

- rozumí poslechu o poezii a vypracuje 

poslechové úlohy 

- rozumí vazbě have something done 

- používá správná neurčitá zájmena 

v nabídkách a požadavcích 

- rozumí textu o graffiti a vypracuje 

úlohy k textu 

- porovnává obrázky a tvoří situační 

dialog 

- napíše článek – recenzi na knihu 

 

 

 

- popíše aktivity spojené s používáním 

telefonu 

- používá frázová slovesa spojená 

s telefonováním 

- rozumí nepřímé řeči v tvrzeních i 

otázkách 

- rozumí poslechu o globální síti a 

vypracuje poslechové úlohy 

- rozumí slovesným vzorcům v nepřímé 

řeči 

- rozumí textu o nápadu na román a 

vypracuje úlohy k textu 

- napíše vyprávění a používá příslovce 

Schopnosti 
V1: popis charakteru 

- charakter - podstatná jména 

- charakter – přídavná jména 

- osobnostní kvality (vykazuje 

hodně iniciativy) 

Rev: porovnávání 

G1: vedleší vztažné věty – určující 

L: Nellie Bly 

- úspěchy Nellie Bly 

G2: vedlejší vztažné věty - neurčující 

G3: frázová slovesa oddělitelná a 

neoddělitelná 

R: Žena šéfka 

S: řízená konverzace 

- nepřímé otázky 

W: Esej pro a proti 

- řečnické otázky 

 
Umění 
V1: formy umění 

- umělci 

- umělecké aktivity 

- kulturní akce 

G1: trpný rod 

L: Poezie v pohybu 

G2: vazba have something done 

G3: neurčitá zájmena v nabídkách a 

požadavcích 

R: Lepší strana graffiti 

- na ulici 

- argumentace 

S: porovnání obrázků a situační dialog 

W: článek 

- recenze na knihu 

 

 Vzkazy a zprávy 
V1: po telefonu 

- používání mobilního telefonu 

- frázová slovesa spojená s telefonováním 

Rev: frázová slovesa 

G1: nepřímá řeč 

L: Globální síť 

G2: otázky v nepřímé řeči 

G3: slovesné vzorce v nepřímé řeči 

R: Nápad na román 

S: porovnání obrázků 

- zapojení partnera do hovoru 

W: vyprávění 

- příslovce pomáhající sledu 

17 
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pomáhající sledu příběhu 

 

 

- pojmenuje způsob cestování a 

dopravní prostředky 

- popíše místa spojená s dopravou 

- tvoří třetí podmínkovou větu 

- rozumí poslechu o cestování a 

vypracuje poslechové úlohy 

- používá polovětné vazby 

- používá slovesné vzorce u sloves se 

změnou významu (stop, remember) 

- rozumí textu o katastrofálních chybách 

a vypracuje úlohy k textu 

- vhodně reaguje při řízené konverzaci 

- napíše formální dopis, vhodně zahájí i 

ukončí dopis, používá odstavce, 

používá formální slovní zásobu a fráze 

příběhu 

 

Cesty 
V1: cestování a dopravní prostředky 

- dopravní prostředky 

- místa spojená s dopravou 

Rev: trpný rod 

G1: třetí podmínková věta 

L: Jak cestovat 

G2: polovětné vazby (participle clauses) 

G3: slovesné vzorce se stop, remember 

R: Katastrofální chyby 

- měrné jednotky 

S: řízená konverzace 

- vhodné reakce 

W: formální dopis 

- úvod a zakončení dopisu 

- použití odstavců 

- formální slovní zásoba a fráze 

 

 

16 
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Učební osnova předmětu 

NĚMECKÝ JAZYK 

Kód a název oboru:  28-44 M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 201 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vyučování cizím jazykům je součástí všeobecného vzdělávání. Prohlubuje a doplňuje 
systém jazykového vzdělávání, které je propojeno s dalšími vyučovacími předměty a 
zdroji informací, včetně představení specifického jazykového vzdělávání vymezeného 
studovaným oborem. Cílem jazykového vzdělávání je příprava žáků na aktivní život v 
multikulturní společnosti, neboť vede k získání jak obecných, tak komunikativních 
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. 
Dalším cílem je výchova žáka k rozvoji osobnosti, jeho morálních a charakterových 
hodnot a také schopnosti učit se celý život. Žák je veden k tomu, aby dokázal pracovat s 
cizojazyčným textem, s informacemi a jejich zdroji. Žáci jsou vedeni k rozšíření znalostí o 
světě, což je učí toleranci k hodnotám jiných národů. Výstupní znalosti jsou definovány 
úrovní A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žák by si měl 
osvojit slovní zásobu v rozsahu přibližně 1000 lexikálních jednotek za rok. Zařazení 
nových postupů a metod směřuje především k praktickému využití jazyka v 
každodenních situacích.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány 
znalosti a dovednosti získané v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání směřuje k 
tomu, aby žáci dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v 
projevech mluvených i psaných, na všeobecná i jednoduchá odborná témata, volit 
adekvátní komunikační strategie a témata. Základní okruhy se váží k všeobecnému i 
odbornému vzdělávání. Důraz je kladen stejně na produktivní i receptivní dovednosti 
(ústní i písemné). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka cizích jazyků má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem 
vyjadřovat své myšlenky a názory, pracovat s cizojazyčnými texty a využívat je jako 
informační zdroje. Má vést k rozšíření a upevnění učiva ze základní školy. Výuka využívá 
také vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka a při studiu prvního 
cizího jazyka. Učitel vede hodiny převážně v cílovém jazyce, v odůvodněných případech 
(např. vysvětlení gramatiky) je používán český jazyk jako zprostředkovací. Ve výuce jsou 
běžně využívány formy a metody jako rozhovor, diskuze, překlad, skupinová a týmová 
práce, práce s digitální a audiovizuální technikou, hra, jednoduché projekty. 
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Žáci mají při výuce i samostudiu možnost využít celou řadu pomůcek z kabinetu cizích 
jazyků a školní knihovny (příručky, slovníky, cvičebnice). Učitelé využívají k výuce také 
autentické texty vhodné pro výuku na úrovni A1 a A2, např. rozhovor o společné akci 
z programu kina, výběr bytu z inzerátu, nákupní seznam z letáku. 

Škola podporuje také zapojení žáků do projektů se zaměřením na využití německého 
jazyka (partnerství s jinými školami nebo výrobními závody). 

Žáci jsou informováni o možnosti absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku Goethe 
Zertifikat A2 ve 3.ročníku. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží různé formy ústního a písemného zkoušení. 
Žák je hodnocen v těchto oblastech: gramatika, práce s textem, ústní projev, slovní 
zásoba, obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů (ústně a písemně), aktivita v 
hodinách, poslech. Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, kdy žáci sami hodnotí 
úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslech, mluvení a psaní.  

 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní 
kompetence (porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním 
hovorovém tempu, srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném 
projevu, schopnost vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnosti souvislého 
projevu, orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s 
nimi apod.), občanské kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a 
jiných kulturách, tolerance k hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí 
apod.). Z průřezových témat jsou ve výuce cizích jazyků zastoupena všechna, tedy Občan 
v demokratické společnosti (v tématech zaměřených na reálie, cestování, problémy 
společnosti apod.), Člověk a svět práce (v tématu práce a zaměstnání, případně koníčky), 
Informační a komunikační technologie (především při využívání zdrojů informací), 
Člověk a životní prostředí (v rámci tématu životního prostředí, přírody, počasí apod.). Co 
se týče propojení předmětů a mezipředmětových vztahů, cizí jazyk se vztahuje zejména 
k předmětům společenskovědním. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu rozvíjí vědomosti získané během základní školy. Má vztah k dějepisu, 
společenskovědnímu základu, českému jazyku a literatuře, dalším cizím jazykům a 
exaktním vědám.  
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 

- zvládá učivo v rámci tvarosloví 

- ovládá základní pravidla užití členů 

- tvoří plurál 

 

 

 

 

 

 

 

- jednoduše popíše osobnost/zvíře 

 

 

 

- zvládá časování sloves v přítomném 

čase 

 

 

 

 

 

 

- používá správně zájmena 

 

 

 

 

- používá správně číslovky 

 

 

 

- tvoří správně zápor 

 

 

- užívá správně předložky ve spojení se 

členem 

 

 

- zvládá užití příslovcí 

 

 

 

- zvládá pravidla větné skladby 

Podstatná jména  
- skloňování určitého a neurčitého 

členu 

- skloňování podstatného jména v 

jednotném a množném čísle 

- podstatná jména bez členu 

- složená podstatná jména – 

zásady tvorby slov 

- zeměpisné názvy zemí a měst, 

obyvatelská jména 

 

Přídavná jména  
- jednoduchý popis 

 
Slovesa 
- přítomný čas pravidelných 

sloves 

- zdvořilostní forma – vykání 

- přítomný čas nepravidelných 

sloves 

- způsobová slovesa 

 

Zájmena 
- osobní 

- tázací 

- přivlastňovací 

 

Číslovky 
- základní 

- vyjádření času 

 

Zápor 
- nein, nicht, kein  

 

Předložky 
- předložky vyjadřující původ 

(aus, in, von) 

 

Příslovce 
- místa, času, způsobu 

- tázací a ukazovací 

 

Stavba německé věty 
- slovosled věty jednoduché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 
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německého jazyka a aplikuje svoje 

vědomosti a dovednosti v praktickém 

použití jazyka 

- vytvoří otázku 

 

 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

- trénuje sluchovou percepci 

- rozumí jednoduchým projevům a 

diskuzím rodilých mluvčí 

- rozpozná význam obecných sdělení 

- sdělí hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté či přečtené 

 

- představí se a sdělí základní 

informace o sobě a svém příteli 

- charakterizuje významnou osobnost 

svého oboru 

- vyplní jednoduchý neznámý formulář 

o sobě i rodinných příslušnících 

- představí se kolektivu 

- zařadí významné osobnosti 

k příslušné národnosti, uvede zemi, 

odkud pochází 

- pojmenuje věci kolem sebe a vyjádří 

vlastnictví 

 

- mluví o svých pocitech, vyjádří svůj 

tělesný a psychický stav 

- zeptá se druhých, jak se jim daří 

- jednoduše vyjádří příznaky nemoci, 

přijme a odmítne radu 

- vyjádří prosbu a přání 

- poděkuje 

 

 

- prokazuje základní faktické znalosti o 

německy mluvících zemích 

- porovnává s reáliemi mateřské země 

oznamovací – přímý a nepřímý 

pořádek slov 

- tázací věta – zjišťovací a 

doplňovací otázka 

 

Fonetický systém 
německého jazyka a řečové 
dovednosti 
- výslovnost a pravopis, přízvuk, 

intonace 

- poslech s porozuměním 

 

 
 
Osobní charakteristika  
- osobní údaje – jméno, bydliště, 

místo a datum narození, adresa, 

povolání, zájmy apod. 

- charakteristika mé osoby, mého 

přítele, představování 

- rodina 

- země a lidé 

 
 
 
 
Zdraví a nemoci 
- lidské tělo 

- tělesné a psychické stavy – 

běžné nemoci 

- návštěva u lékaře 

- rada 

- přijetí a odmítnutí návrhu 

- poděkování 

 

Reálie německy mluvících 
zemí 
- základní údaje 

- místa, památky 

- osobnosti, svátky a zvyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 
1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 
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- správně užívá členy 

- využívá 2. pád – přivlastnění 

 

 

 

- užívá vhodně přídavná jména 

 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům v 

rozkazovacím způsobu a tvoří je 

- aplikuje výjimky časování sloves v 

přítomném čase 

 

 

 

 

- používá správně zájmena 

 

 

 

 

 

- používá správně číslovky 

 

 

 

- užívá vhodně tázací příslovce  

 

 

- užívá správně předložky ve spojení se 

členem 

 

 

 

- užívá všeobecný podmět 

 

- v rámci větné skladby užívá správné 

předložky a spojky 

- prakticky aplikuje znalosti v 

písemném a ústním projevu 

 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

- trénuje sluchovou percepci 

- rozumí jednoduchým projevům a 

diskuzím rodilých mluvčí 

- rozpozná význam obecných sdělení 

- sdělí hlavní myšlenky či informace 

Podstatná jména  
- složená podstatná jména 

- člen určitý, neurčitý, nulový 

- 2. pád jmen vlastních 

 

Přídavná jména  
- přídavná jména odvozená od 

vlastních jmen zeměpisných 

 

Slovesa 
- přítomný čas nepravidelných 

sloves 

- způsobová slovesa 

- slovesa s odlučitelnou a 

neodlučitelnou předponou 

- rozkazovací způsob 

 

Zájmena 
- záporná (nicht, kein) 

- osobní ve 3. a 4. pádě 

- tázací 

- přivlastňovací ve 3. pádě 

 
Číslovky 
- vyjádření času 

- datum, datum narození 

 
Příslovce 
- tázací příslovce 

 
Předložky 
- v časových údajích 

- se 4. pádem 

- u zeměpisných názvů, místní 

 
Všeobecný podmět man a es 
 
Stavba německé věty 
- slovosled s odlučitelnou 

předponou 

 
 
Fonetický systém 
německého jazyka a řečové 
dovednosti 
- výslovnost a pravopis, přízvuk, 

intonace 

- poslech s porozuměním 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

2 
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vyslechnuté či přečtené 

 

- žák vyjádří, co mu chutná 

- objedná si v restauraci, reaguje na 

otázku, řekne cenu 

- popíše své stravovací návyky 

- pojmenuje různé nápoje a potraviny 

- vyjmenuje různé typy jídel, popíše 

jejich složení a přípravu 

- srovná zvláštnosti stolování u nás a v 

německy mluvících zemích 

- sestaví nákupní lístek 

- diskutuje o zásadách zdravého 

životního stylu 

 

 

- uvede a charakterizuje volnočasové 

aktivity 

- vypráví, jak tráví volný čas 

- popíše své koníčky 

 

 

 

 

 

 

 

- pracuje s faktickými znalostmi o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických a 

kulturních faktorech země 

- charakterizuje významné svátky 

- porovnává tradice a obyčeje u nás a v 

německy mluvících zemích 

 
Jídlo a stravování 
- potraviny a nápoje 

- stravovací návyky u nás a v 

německy mluvících zemích 

- zdravá výživa, zdravý životní 

styl 

- příprava jídel 

- v restauraci – výběr, objednání, 

placení, typy stravovacích 

zařízení 

- vyjádření prosby a přání 

- nákup potravin a nápojů v 

supermarketu 

 
Volný čas, denní program a 
práce 
- člověk – vnější vzhled, 

vlastnosti, vztahy 

- popis každodenních činností 

- způsoby trávení volného času  

- studovaný obor a zájmy 

- inzeráty, schůzky 

- bydlení na internátu 

 
Reálie německy mluvících 
zemí 
- zajímavosti a pamětihodnosti 

- významná města 

- svátky a zvyky 

- osobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP  

2,3 

ODS 

3  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 
 
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 

- užívá správně členy 

- uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov  

- rozumí principu tvoření složených 

podstatných jmen a vyvozuje význam 

neznámých výrazů 

 

- užívá širokou škálu přídavných jmen 

pro popis osoby 

 

Podstatná jména  
- složená podstatná jména 

- člen určitý, neurčitý, nulový 

 
 
 
 
Přídavná jména  
- složená přídavná jména 

- skloňování přídavných jmen 

v přísudku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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- aplikuje výjimky časování sloves v 

přítomném čase 

- užívá správné předložky u slovesných 

vazeb 

- tvoří minulý čas sloves 

 

 

 

 

- používá správně zájmena 

 

 

 

 

- používá správně číslovky 

- vyjádří pořadí a čas 

 

 

- užívá tázací příslovce  

 

 

- užívá správně předložky ve spojení se 

členem 

- využívá širší škálu předložek pro 

popis 

 

 

- dodržuje základní normy stavby věty 

 

 

 

 

- vyslovuje co nejblíže přirozené 

výslovnosti  

- vyjadřuje se ústně i písemně 

k tématům osobního života 

- domluví se v běžných situacích, získá 

a poskytne informace 

 

- popíše dům, byt, pokoj 

- pojmenuje možnosti bydlení 

- diskutuje o možnostech bydlení a 

jeho kladech a záporech 

- orientuje se v nabídkách bydlení – 

inzeráty 

- diskutuje o domácích pracích a jejich 

rozvržení 

 

 

Slovesa 
- přítomný čas dalších 

nepravidelných sloves 

- odlišné vazby, odlišné 

předložkové vazby 

- minulý čas sloves (s důrazem 

na perfektum) 

- pomocná slovesa 

 

Zájmena 
- osobní v 1., 3. a 4. pádě 

- tázací 

- přivlastňovací 

 

Číslovky 
- řadové číslovky 

- určení času 

 
Příslovce 
- určení času a místa 

 

Předložky 
- se 3. pádem, se 4. pádem 

- předložky se 3. i 4. pádem 

- předložky pro popis cesty a 

místnosti 

 
 
Stavba německé věty 
- slovosled věty v minulosti – 

přímý a nepřímý pořádek slov 

 
Fonetický systém 
německého jazyka a řečové 
dovednosti 
- výslovnost a pravopis, přízvuk, 

intonace 

- poslech s porozuměním 

 
Bydlení 
- typy bydlení 

- bydlení na vesnici a na venkově 

- dům / byt, ve kterém bydlím – 

klady a zápory 

- můj pokoj 

 
 
 
Orientace ve městě, popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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- orientuje se v plánu města 

- zeptá se na cestu 

- popíše cestu k vybranému cíli 

- popíše svou cestu do školy 

 

 

 

 

- uvede různé typy dopravních 

prostředků 

- popíše cestu do školy  

 

 

- hovoří o kulturních možnostech ve 

svém okolí, o svých zájmech  

- jednoduše referuje o své oblíbené 

knize, o významné osobnosti, 

uměleckém díle                                   

 
 

 

 

- popíše svůj denní plán, rozvrh hodin 

- jednoduše vypráví o svých zážitcích 

 

 

 

 

- pracuje s faktickými znalostmi o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických a 

kulturních faktorech země 

- charakterizuje významné svátky 

- porovnává tradice a obyčeje u nás a v 

německy mluvících zemích 

cesty, služby - obchody 
- plánek města 

- popis cesty, polohy památek a 

institucí 

- cesta k nádraží, hotelu apod.  

- názvy obchodů 

 
Doprava, dopravní 
prostředky 
- moje cesta do školy 

- doprava ve městě 

 
Setkání, zábava a kultura 
- kulturní aktivity ve volném 

čase 

- možnosti kulturního vyžití v 

mém bydlišti  

- knihovny, četba 

- galerie, výstavy 

- významné umělecké osobnosti 

 
Každodenní život, dění ve 
škole 
- denní plán, rozvrh hodin, 

předměty 

- školní třída, výlety, zážitky 

 

Reálie německy mluvících 
zemí 
- místa, svátky, osobnosti, 

památky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 
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Učební osnova předmětu 

SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie  
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 122 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Posláním volitelného semináře je prohloubit přípravu na maturitní zkoušku z 
anglického jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce a to jak na část 
písemnou, tak i ústní. Žák je seznamován s různými strategiemi, které mu pomohou 
zvládnout úlohy pro porozumění čtenému a slyšenému textu, pro psaní a ústní projev. 
Tyto strategie může žák využít také při učení jiných cizích jazyků. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány 
znalosti, dovednosti a návyky získané v průběhu celého dosavadního vzdělávání, a to v 
těchto kategoriích: řečové dovednosti (produktivní, receptivní, interaktivní ústní i 
písemné); jazykové prostředky, jazykové funkce, tematické zaměření obsahu (základní 
tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření, komunikační situace). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka jazyků je pro žáky zajímavá, podněcuje je k tomu, aby dokázali adekvátním 
způsobem vyjadřovat své myšlenky a názory, pracovat s cizojazyčnými texty a využívat 
je jako informačních zdrojů. Ve výuce jsou používány formy a metody jako rozhovor, 
diskuse, skupinová a týmová práce, práce s audiovizuální technikou. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží různé formy ústního a písemného zkoušení. 
Žák je hodnocen v těchto oblastech: gramatika, práce s textem, ústní projev, slovní 
zásoba, obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů (ústní a písemné), aktivita v 
hodinách, poslech. Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, kdy žáci sami hodnotí 
dosaženou úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslechu, mluvení a psaní. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA: 

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na: komunikativní kompetence 
(porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu, srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném projevu, 
schopnost vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnost souvislého projevu, 
orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s nimi 
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apod.), občanské kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a jiných 
kulturách, tolerance k hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí apod.). 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu navazuje na předmět anglický jazyk a připravuje žáky na složení 
maturitní zkoušky. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vyjadřuje se ke konkrétním, známým a 

běžným tématům a ke každodenním a 

snadno předvídatelným situacím 

- v omezeném rozsahu se vyjadřuje i k 

abstraktním tématům 

- zvládá témata a situace týkající se 

oblasti osobní, osobnostní, veřejné, 

vzdělávací, společenské a pracovní 

- vysvětlí a obhájí své názory, reakce a 

plány, vyjadřuje souhlas/nesouhlas s 

názorem a jednáním druhých 

- vhodným způsobem argumentuje 

- používá správně repertoár běžných 

gramatických prostředků 

- flexibilně, efektivně a s dostatečnou 

přesností využívá běžné a 

frekventované lexikální prostředky 

- popsat místo, věc, osobu, činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozpozná téma, pochopí hlavní 

myšlenku textu 

- postihne hlavní body a specifické 

informace 

- porozumí orientačním pokynům 

- pochopí záměr autora a porozumí jeho 

přáním a pocitům 

- porozumí popisu událostí a výstavbě 

textu 

Tematické okruhy: 

 

1. Reálie anglicky mluvících zemí 

(Velká Británie, USA, Kanada, 

Austrálie, Nový Zéland), jejich 

vzájemné porovnání a srovnání s 

Českou republikou. 

 

- seznámení se základními údaji 

a fakty 

- geografie a klima 

- velká města 

- zajímavá místa 

- přírodní specifika 

- svátky a významné události 

 

2. Všeobecná témata (Katalog 

požadavků zkoušek společné části 

MZ)  - Nácvik dovedností k 

ústním zkouškám 

 

- interview 

- popis obrázku 

- srovnání obrázků 

- interakce 

 

Testovací úlohy 
- poslech s porozuměním 

- čtení s porozuměním 

- jazyková kompetence 

(gramatické a lexikální 

struktury) 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1,3 

 

 

 

EKO 

1,2 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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- orientuje se v jednoduchých návodech, 

předpisech, značeních a podobně 

- odhaduje význam neznámých výrazů 

- respektuje standardní pravidla 

pravopisu anglického jazyka 

- správně používá gramatické a 

lexikální prostředky 

4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vyjadřuje se ke konkrétním, známým a 

běžným tématům a ke každodenním a 

snadno předvídatelným situacím 

- v omezeném rozsahu se vyjadřuje i k 

abstraktním tématům 

- zvládá témata a situace týkající se 

oblasti osobní, osobnostní, veřejné, 

vzdělávací, společenské a pracovní 

- vysvětlí a obhájí své názory, reakce a 

plány, vyjadřuje souhlas/nesouhlas s 

názorem a jednáním druhých 

- vhodným způsobem argumentuje 

- používá správně repertoár běžných 

gramatických prostředků 

- flexibilně, efektivně a s dostatečnou 

přesností využívá běžné a 

frekventované lexikální prostředky 

- popsat místo, věc, osobu, činnost 

 

 

 

- rozpozná téma, pochopí hlavní 

myšlenku textu 

- postihne hlavní body a specifické 

informace 

- porozumí orientačním pokynům 

- pochopí záměr autora a porozumí jeho 

přáním a pocitům 

- porozumí popisu událostí a výstavbě 

textu 

- orientuje se v jednoduchých návodech, 

předpisech, značeních a podobně 

- odhaduje význam neznámých výrazů 

- respektuje standardní pravidla 

pravopisu anglického jazyka 

- správně používá gramatické a 

lexikální prostředky 

Tematické okruhy 
1. Reálie anglicky mluvících zemí 

(Velká Británie, USA, Kanada, 

Austrálie, Nový Zéland), jejich 

vzájemné porovnání a srovnání s 

Českou republikou 

 

- rozšiřující informace 

- historie 

- významné osobnosti 

- socio-kulturní rozdíly a 

souvislosti 

- jídlo a pití 

- typické produkty 

- britská a americká literatura 

 

2. Všeobecná témata (Katalog 

požadavků zkoušek společné části 

MZ)  - Nácvik dovedností k 

ústním zkouškám 

 

- interview 

- popis obrázku 

- srovnání obrázků 

- interakce 

 

Testovací úlohy 
- poslech s porozuměním 

- čtení s porozuměním 

- jazyková kompetence 

(gramatické a lexikální 

struktury) 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1,3 

45 
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Učební osnova předmětu  

SPOLEČENSKOVĚDNÍ A EKONOMICKÝ ZÁKLAD 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:   od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 232 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Cílem tohoto předmětu je seznámit žáka se společenskými, politickými, ekonomickými a 
kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními 
souvislostmi mezilidských vztahů. Žák je směřován k tomu, aby dokázal získané znalosti 
a dovednosti z těchto rozličných oblastí využít v praktickém životě, jednat odpovědně a 
aktivně ve vlastním zájmu a zájmu celé společnosti, a aktivně se vyrovnávat se změnami 
každodenní praxe. Z hlediska finanční gramotnosti je u žáků rozvíjeno ekonomické 
myšlení a je jim umožněno porozumění principu fungování tržní ekonomiky, podstaty 
pracovně právních vztahů, rozpočtu a fungování finančního trhu. Žák je dále veden k 
porozumění důležitým pojmům ze všech oblastí, se kterými se dnes může běžně setkat 
především v diskusích nad problémy současné společnosti, zejména ve sdělovacích 
prostředcích.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Předmět v šesti okruzích zahrnuje učivo spadající do několika společenskovědních 
disciplín. V rámci problematiky z oboru psychologie je žák veden k pochopení sebe sama 
jako jedinečné osobnosti a uvědomění si všech jejích aspektů. Zahrnuta je i problematika 
náročných životních situací včetně zásad úspěšné mezilidské komunikace. Okruh 
estetiky má za cíl seznámit žáka s problematikou dějinně a kulturně podmíněného 
hodnocení světa v pojmech krásy a ošklivosti i se základními zásadami společenského 
chování. Okruh sociologie vede žáka ke schopnosti porozumět sobě jako účastníku 
sociálních vztahů a členu společenských skupin, zejména v manželství a rodině (včetně 
znalosti právní úpravy těchto vztahů). Obsažena je rovněž tematika sociálně 
patologických jevů a problémů spjatých s procesem globalizace. Člověk je dále 
představen jako tvůrce a nositel materiální a duchovní kultury včetně její náboženské 
dimenze. Okruh zahrnuje i téma masové komunikace jako neodmyslitelné složky 
současné společnosti. Okruh týkající se politologie seznamuje žáka s tematikou státu, 
významem českých státních znaků, významných dnů a státních svátků, ale také s 
fungováním demokratického politického systému ČR a jejich možnosti participovat na 
něm jako občané ČR. Žák si zároveň uvědomí význam ochrany lidských práv a pozná 
nejdůležitější právní předpisy a organizace na jejich ochranu. Aktivně také sleduje 
aktuální zajímavosti z oblasti domácí i zahraniční politické situace. Další okruh zahrnuje 
oblast ekonomie, v jejímž rámci se žák učí používat základní ekonomické pojmy, 
orientuje se v problematice tržního hospodářství a podnikání, orientuje se v otázce 
pracovně právních vztahů a pracovních podmínek v zaměstnání. Dále sleduje úzkou 
propojenost ekonomiky a politiky státu, a to v místním (ČR) i evropském (EU) a 
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světovém měřítku. Okruh filosofie a etiky umožňuje žákům poznat základní filosofické 
problémy a jejich možná řešení u významných filosofických směrů nebo filosofů 
(výběrovým způsobem od antiky po současnost). Vedle vědomostí a dovedností 
získaných v předmětech dějepis (historické souvislosti) a český jazyk a literatura 
(významné umělecké a literární směry, významné osobnosti, pojmy) využívá výuka 
výsledků vzdělávání v matematice (jednoduché výpočty, grafy a tabulky), oblasti 
ochrany životního prostředí (globální problémy) a anglickém jazyce (mezinárodně 
používané výrazy).     

POJETÍ VÝUKY:  

Vzhledem k charakteru učiva využívá vyučující jak frontální výuku, tak i práci ve 
skupinách, kooperativní vyučování a projektovou výuku. Často se uplatňuje forma 
vzájemného vzdělávání žáků formou žákovské prezentace řešených problémů, diskuze 
anebo individuálního nebo skupinového řešení modelových případů. Žáci aktivně 
spolupracují ve skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, racionálně 
zdůvodňují výsledky své práce a vlastními slovy je obhajují v následných diskusích. 
Občasným domácím úkolem nebo zadanou samostatnou prací, prací s učebnicí či 
odborným textem a aktivní účastí ve výuce si žák upevňuje získané poznatky a 
dovednosti, prohlubuje si vědomosti a posiluje samostatnost, schopnost spolupráce a 
zodpovědnost. Předmět využívá i sociálně psychologických her, které napomáhají 
především udržet a rozvíjet příznivé třídní klima. Výuku doplňují pravidelné kulturní 
akce (filmová a divadelní představení, koncerty atd.), nebo exkurze. Mimo běžné výuky 
je zařazována problematika ochrany člověka za mimořádných událostí, která je, 
v případě, že se daná problematika neprobírá během běžných hodin, realizována 
rozličně – formou přednášek, exkurzí či projektového dne.  

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Metody hodnocení žáků zahrnují individuální přístup, kolektivní hodnocení i 
sebehodnocení. Společně se slovním hodnocením je využívána klasifikační stupnice, 
která vychází z platného klasifikačního řádu. Do hodnocení se zahrnuje i kvalita 
písemného zpracování zadaných úloh, prezentací a samostatných prací a aktivní účast ve 
výuce. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Učivo předmětu Společenskovědní a ekonomický základ rozvíjí především tyto 
kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a 
sociální kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 
občanské kompetence a kulturní povědomí a částečně i kompetence k využívání 
prostředků informačních a komunikačních technologií.  

Výuka předmětu podporuje schopnost sebereflexe, kolektivní spolupráce a udržování 
mezilidských vztahů. Přispívá k rozvoji komunikačních dovedností, využívání 
informačních prostředků a komunikačních technologií a kritickému posuzování 
informací.  
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Předmět učí žáka využívat nabytých vědomostí a dovedností při řešení problémů, které 
se v jeho okolí vyskytnou. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jednali s jinými lidmi slušně a 
odpovědně, cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života, vážili si demokracie a 
usilovali o její zachování., preferovali demokratické hodnoty a přístupy před 
nedemokratickými zřízeními a tolerovali nositele jiných názorů. Jsou vedeni k vytváření 
demokratického klimatu ve škole, k pochopení demokracie v praxi, k samostatné 
přípravě a týmové spolupráci. Doplňují své znalosti a dovednosti související s 
uplatněním ve světě práce, které by jim měly pomoci při vstupu na trh práce. Jsou 
vedeni k nutnosti celoživotního vzdělávání a seznamují se s možností vzdělávání v 
zahraničí. Učí se poznávat svět a vytvářet úctu k živé a neživé přírodě a respektovat 
život jako nejvyšší hodnotu. Příslušné kompetence by měl žák nabývat především 
vlastním objevováním při řešení konkrétních problémů, při práci s konkrétními 
informacemi a při simulování konkrétních interpersonálních situací.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu Společenskovědní a ekonomický základ má vztah k českému jazyku a 
literatuře a dějinám výtvarné kultury a dějepisu. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho

d. 

 
- objasní, co psychologie zkoumá; 
- vysvětlí význam psychologie; 
- charakterizuje různé školy v 

psychologii; 
- uvede metody výzkumu psychologie 
 
 
- charakterizuje pojem osobnosti; 
- objasní příčiny odlišnosti mezi 

lidmi; 
- charakterizuje jednotlivé etapy 

vývoje osobnosti; 
- uvede příklady psychických stavů, 

vlastností, procesů; 
- vyjmenuje různé typologie 

osobnosti, odhadne zařazení vlastní 
osobnosti podle nich; 

- srovná temperament a charakter, 
inteligenci a tvořivost; 

- navrhne vhodnou strategii učení; 
- uvede různé způsoby předcházení 

Psychologie jako věda  
- psychologie jako vědní 

disciplína  
- představitelé psychologie 
- metody výzkumu psychologie 

 
 
Osobnost, její vlastnosti a 
rozvoj  
- utváření a etapy vývoje 

osobnosti 
- vlivy působící na člověka 
- psychické vlastnosti osobnosti 

(schopnosti, temperament, 
rysy, charakter) 

- psychické procesy a stavy 
(vnímání, řeč, paměť, učení, 
citové stavy) 

- životní cykly a mezigenerační 
vztahy 

- volný čas a jeho využití  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 3 
 
 
 
ODS 1 
 
 
EKO 1 
ODS 1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
20 
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únavě; 
- rozliší různé možnosti trávení 

volného času a zhodnotí význam pro 
rozvoj vlastní osobnosti 

 
 
-  zhodnotí silné a slabé stránky vlastní 

osobnosti; 
- navrhne kroky vedoucí k rozvoji 

pozitivních vlastností; 
- charakterizuje vlastní hodnotový 

žebříček; 
- na konkrétních příkladech situací 

doloží příklady omylů při poznávání 
druhých 

 
- charakterizuje projevy jednotlivých 

duševních poruch; 
- rozpozná náročné životní situace a 

navrhne jejich efektivní řešení; 
- uvede zásady úspěšné komunikace, 

na konkrétním příkladu vysvětlí 
pojem asertivní komunikace, 
dovede vysvětlit rozdíl mezi 
verbální a neverbální komunikací, 
odhadne význam neverbálního 
sdělení; 

- na příkladu doloží manipulační 
záměr a navrhne, jak mu čelit 

 
- charakterizuje předmět sociologie; 
- uvede významné osobnosti 

sociologie a způsoby přístupu k 
problematice; 

- uvede metody výzkumu sociologie; 
- vysvětlí význam sociologie 
 
- vysvětlí význam socializace pro 

člověka, pojmy sociální struktura a 
mobilita; 

- vysvětlí význam vzdělání jako 
jednoho z určujících faktorů 
postavení člověka ve společnosti 

 
 
- uvede příklady formálních a 

neformálních vztahů; 
- uvede příklady sociálních konfliktů; 
- navrhne varianty řešení sociálního 

 
 
 
 
Osobnostně sociální 
výchova  
- sebepoznávání 
- sebehodnocení 
- sebezdokonalování 

poznávání a hodnocení 
druhých  

 
 
 
 
Duševní zdraví a hygiena 
- duševní poruchy  
- náročné životní situace 
- duševní hygiena 
- psychologické poradenství 
- zásady efektivní komunikace 
- verbální a neverbální 

komunikace  
 
 
 
 

 
 
Úvod do sociologie  
- sociologie jako věda 
- metody výzkumu sociologie 
 
 
 
 
Člověk ve společnosti 
- socializace, resocializace, 

zpětná socializace 
- sociální stratifikace 
- sociální nerovnost a sociální 

mobilita 
 
 
Sociální vztahy 
- formální a neformální vztahy 
- společenské role 
- sociální konflikt, jeho 

důsledky a způsoby řešení 

 
 
 
ODS 1 
 
 
 
 
ODS 
1,3 
 
 
EKO 2 
 
OČM
Ú 
ODS 2 
ČSP 5 
 
 
ČSP 
3-4 
ODS 5 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 
1,3,6 
 
ČSP 1 
 
 
 
 
 
 
ODS 2 
 
 
 
ODS 2 
ODS 3 
 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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konfliktu 
 
- charakterizuje a uvede příklady 

různých typů sociálních útvarů; 
- uvede různé sociální role sebe a 

svých blízkých a příklad konfliktu 
rolí; 

- objasní význam manželství, rodiny, 
právní úpravu vztahů mezi jejími 
členy; 

- popíše demografický vývoj v ČR, 
jeho příčiny a důsledky; 

- charakterizuje formy náhradní péče 
o dítě 

 
- orientuje se v nabídce kulturních 

institucí; 
- porovná typické znaky kultur 

hlavních národností na našem 
území; 

- popíše vhodné společenské chování 
v dané situaci; 

- vyjmenuje funkce médií, posoudí 
jejich klady a zápory; 

- uvede příklady manipulace s lidmi 
prostřednictvím médií a možnosti, 
jak jí čelit 

 
Sociální útvary 
- skupina, typy sociálních 

skupin 
- sociální status a role 
- partnerství, manželství 
- rodina a její funkce ve 

společnosti 
- náhradní péče o dítě 
 
 
 
 
 
Kultura a civilizace 
- kulturní instituce v ČR a v 

regionu 
- kultura národnostní na 

našem území 
- společenská kultura – 

principy a normy kulturního 
chování, společenská výchova 

- ochrana a využívání 
kulturních hodnot  

- funkce reklamy a 
propagačních prostředků a 
její vliv na životní styl 

- hromadné sdělovací 
prostředky a jejich působení 

 
 
 
 
 
 
 
ODS 6 
ODS 5 
ČSP 
3-4 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 
2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 
- uvede příklady, příčiny a důsledky 

sociálně patologických jevů; 
- navrhne možnosti prevence a řešení 

sociálně patologických jevů; 
- vyjmenuje poradenská a krizová 

centra ve svém okolí; 
- charakterizuje proces globalizace a 

globální problémy; 
- popíše sociální deviace a na 

příkladech vyloží, v čem tkví jejich 
hlavní nebezpečí 

 
- uvede příklady prvků materiální a 

Problémy soudobé 
společnosti 
- sociálně patologické jevy, 

základní problémy života 
společnosti – sociální 
problémy, sociální deviace 

- odborná poradenská a krizová 
centra 

- globalizace 
- globální problémy lidstva 
 
 
Kultura a civilizace, estetika 
- materiální a duchovní kultura 

 
 
EKO 2 
ODS 6 
 
 
ODS 3 
 
 
 
 
 
 
ODS 3 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
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duchovní složky kultury; 
- vysvětlí význam vzájemného 

obohacování kultur a uvede 
konkrétní příklady poznatků 
převzatých Evropany od jiných 
kultur; 

- vysvětlí význam náboženství v 
životě člověka; 

- charakterizuje křesťanství, 
židovství, islám; 

- vysvětlí příčiny vzniku a riziko 
náboženských sekt a náboženského 
fundamentalismu 

- charakterizuje předmět estetiky 
- na konkrétních příkladech doloží 

rozdíly mezi lidmi i kulturami při 
hodnocení věcí a lidí z hlediska 
krásy a ošklivosti 

- na příkladech se pokusí rozlišit 
mezi uměním a kýčem 

- zhodnotí význam umění v životě 
člověka 

 
- charakterizuje předmět politologie; 
- uvede některé významné 

představitele politologie a stručně 
charakterizuje jejich koncepce 

 
- přiřadí různé příklady činnosti státu 

k jednotlivým funkcím státu; 
- vysvětlí rozdíl mezi státním 

občanstvím a národností; 
- objasní původ a význam státních 

svátků 
 
- charakterizuje obsah Ústavy ČR; 
- zařadí konkrétní příklady lidských a 

občanských práv do příslušného 
okruhu listiny; 

- vyjmenuje české a mezinárodní 
organizace zabývající se ochranou 
lidských práv 

 
- charakterizuje priority pravicových 

a levicových stran, uvede konkrétní 
příklady těchto stran v Parlamentu 
ČR; 

- zařadí výroky k příslušné ideologii, 
uvede, ke kterým ideologiím se hlásí 

- egocentrismus a 
multikulturalismus 

- člověk a náboženství 
- náboženské sekty, náboženský 

fundamentalismus 
- krásné a ošklivé 
- vkus a kýč 
- role umění v životě člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod do politologie  
- politologie jako věda 
 
 
 
Stát 
- funkce státu  
- státní občanství a národnost 
- české státní symboly 
- české státní svátky 
 
 
Právní základy státu 
- Ústava ČR 
- Listina základních práv a 

svobod 
- organizace na ochranu 

lidských práv  
 
 

Politika a politické subjekty  
- vymezení politiky 
- politické strany a politické 

vztahy 
- ideologie a základní 

ideologické proudy 
- současná česká extremistická 

 
 
ODS 3 
 
 
ODS 3 
 
 
ODS 3 
 
 
 
 
ODS 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 
3,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 
3,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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jednotlivé strany politického 
systému v ČR 

 
 
- charakterizuje demokracii a objasní, 

jak funguje a jaké má problémy 
(korupce, kriminalita); 

- zhodnotí přednosti a nedostatky 
různých forem demokracie 
(zastupitelská, přímá, většinové, 
pluralitně-konsensuální);  

- zdůvodní dělbu státní moci v 
demokratických státech; 

- objasní proces tvorby a schvalování 
zákonů v ČR 

- vyjmenuje prvky občanské 
společnosti; 

- zhodnotí, jak může občan ovlivnit 
problémy svého okolí 

- vysvětlí klady a zápory poměrného a 
většinového volebního systému a 
uvede, jakým způsobem se volí do 
různých zastupitelských sborů v ČR; 

 
- vysvětlí základní pojmy: právo, 

právní stát, uvede příklady právní 
ochrany a právních vztahů 

- vlastními slovy vysvětlí pojem 
spravedlnost v souvislosti s právem 

- popíše soustavu soudů v ČR a 
spojenou činnost policie, soudů, 
advokacie a notářství 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k 
právním úkonům a má trestní 
odpovědnost 

- popíše, jaké závazky vyplývají z 
běžných smluv, a na příkladu ukáže 
možné důsledky vyplývající z 
neznalosti smlouvy včetně jejich 
všeobecných podmínek 

- uvědomuje si možnosti hájení svých 
spotřebitelských zájmů (např. 
podáním reklamace atd.) 

- uvědomuje si postupy vhodného 
jednání při setkání s lichvou, 
korupcí, násilí, vydírání apod. 

 
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie a 

filozofická etika 

scéna a její symbolika, mládež 
a extremismus  
 

Demokracie 
- základní hodnoty a principy 

demokracie 
- přímá a zastupitelská 

demokracie 
- hlavní způsoby a formy 

demokratické kontroly státní 
moci  

- dělba státní moci, orgány 
státní moci a její struktura 

- tvorba a schvalování zákonů 
- občanská společnost 
- volby a volební systém 
 
 
 
 
 
 
 
Občan a právo 
- základní právní pojmy (právní 

stát, právo, spravedlnost atd.) 
- soustava soudů v ČR  
- notářství a advokacie 
- systém práva  
- občanské a trestní soudní 

řízení  
- přestupky a trestné činy, 

orgány činné v trestním řízení; 
tresty v ČR 

- otázka trestu smrti 
- právo v Evropské unii (pozn. 2 

hod. ekon. vzdělávání) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk a svět (praktická 
filozofie) 
- co řeší filozofie a filozofická 

 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS 6 
 
ČSP 6 
 
 
 
ČSP 6 
ODS 
2,6 
 
 
 
 
 
 
 
EKO 
1,2 
 
ODS 
3,6 
 
 
 
ODS 6 
 

 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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- dovede používat vybraný pojmový 
aparát, který byl součástí učiva;  

- dovede pracovat s jemu obsahově a 
formálně dostupnými texty;  

- debatuje o praktických 
filozofických a etických otázkách 
(ze života kolem sebe, z kauz 
známých z médií, z krásné 
literatury a jiných druhů umění);  

- objasní vztah mezi morálkou a 
etikou a význam morálky pro 
člověka a společnost 

- charakterizuje etické koncepce 
různých myslitelů 

- rozliší typy etik 
- na konkrétním příkladu objasní, 

čím je podmíněno mravní 
rozhodování člověka 

- uvede vlastní argumenty pro 
zvolené řešení mravního problému 
z běžného života 

etika 
- význam filozofie a etiky 

v životě člověka, jejich smysl 
pro řešení životních situací 

- etika a její předmět, základní 
pojmy etiky; morálka, mravní 
hodnoty a normy, mravní 
rozhodování a odpovědnost 

- význam morálky 
- etické koncepce v dějinách 

evropské filosofie 
- typy mravního jednání 
- mravní rozhodování 
- svoboda vůle, svědomí a vina 
- mravní problémy lidského 

života 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ODS 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 
- popíše, čím se zabývá ekonomie a 

definuje mikro a makroekonomii 
- používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 
- na příkladu popíše fungování 

tržního mechanismu; 
- posoudí vliv ceny na nabídku a 

poptávku; 
- vyjádří formou grafu určení 

rovnovážné ceny; 
- stanoví cenu jako součet nákladů, 

zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena 
liší podle zákazníků, místa a období; 

- rozpozná běžné cenové triky a 
klamavé nabídky; 

 
 
 
 
 
 

Podstata a fungování tržní 
ekonomiky 
- předmět ekonomiky 
- historie a členění ekonomie 
- pozitivní a normativní 

ekonomie, mikroekonomika a 
makroekonomika 

- vztah ekonomiky k jiným 
vědám  

- pozitivní a normativní 
ekonomie, mikroekonomika a 
makroekonomika 

- vztah ekonomiky k jiným 
vědám  

- potřeby, statky, služby, 
spotřeba, životní úroveň 

- výroba, výrobní faktory, 
hospodářský proces 

- trh, tržní subjekty, nabídka, 
poptávka, zboží, cena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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- posoudí vhodné formy podnikání 

pro obor; 
- vytvoří podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet; 
- orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat 
jejich základní znaky; 

- orientuje se ve způsobech ukončení 
podnikání; 

- na příkladu popíše základní 
povinnosti podnikatele vůči státu; 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku; 
- orientuje se v účetní evidenci 

majetku 
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů; 
- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření; 
- řeší jednoduché kalkulace ceny; 
- na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědnosti za 
škody ze strany zaměstnance a 
zaměstnavatele; 

- na příkladu ukáže použití nástrojů 
marketingu v oboru; 

- charakterizuje části procesu řízení a 
jejich funkci; 

 
- orientuje se v soustavě daní, v 

registraci k daním a zná způsoby 
daňové evidence 

- rozliší princip přímých a nepřímých 
daní 

- orientuje se v současném národním 
systému přímých a nepřímých daní 

- vysvětlí původ a funkci peněz, 
charakterizuje jejich podstatu a 
uvede podstatu a funkci cenných 
papírů 

- charakterizuje finanční trh a jeho 
jednotlivé subjekty 

- používá nejběžnější platební 
nástroje 

- vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN 

 
- orientuje se v teorii o Evropské 

Podnik, podnikání, majetek 
a hospodaření podniku  
- podnikání, právní formy 
- podnikatelský záměr 
- podnikání podle obchodního 

zákoníku podnikání v rámci 
EU 

- struktura majetku, 
dlouhodobý majetek, oběžný 
majetek 

- náklady, výnosy, výsledek 
hospodaření podniku 

- druhy škod a možnosti 
předcházení škodám, 
odpovědnost zaměstnance a 
odpovědnost zaměstnavatele  

- marketing 
- management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daně, daňová soustava a 
finanční trh 
- přímé a nepřímé daně; daňová 

evidence 
- peníze a platební styk (v 

národní a zahraniční měně) 
- cenné papíry a finanční trh 
- úroková míra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropská Unie 
- Evropská unie – základní 

ČSP 
6 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP 
6,8 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP 
6 
 
 
ČSP 
3 
ČSP 
1 
 
ČSP 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP 
8 
 
 
 
 
ODS 
3 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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Unii, popíše základní pojmy a úlohu 
Evropské Unie  

- chápe důležitost evropské 
integrace 

- vysvětlí vlastní názor na členství ČR 
v EU a její ekonomický dopad 

pojmy 
- globalizace 
 
 
 

  
 
 
 
 

4. ročník: 1 hodina týdně, celkem 28 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 
- rozumí struktuře národního 

hospodářství a činitelům 
ovlivňujícím úroveň národního 
hospodářství 

- objasní příčiny a druhy 
nezaměstnanosti 

- vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na finanční situaci 
obyvatel 

- porovná úlohu velkých a malých 
podniků v ekonomice státu 
 
 
- sestaví funkční životopis i 

motivační dopis, dokáže se 
prezentovat v rámci přípravy na 
přijímací pohovor 

- orientuje se ve způsobech hledání 
práce, ve službách úřadu práce 

- orientuje se v zákonné úpravě 
mezd a provádí mzdové výpočty, 
zákonné odvody; 

- vypočte sociální a zdravotní 
pojištění; 

Národní hospodářství a EU  
- struktura národního 

hospodářství 
- hrubý domácí produkt a 

činitelé ovlivňující úroveň 
národního hospodářství 

nezaměstnanost, inflace a státní 
rozpočet 
 
 
 
 
 
Pracovně právní vztahy 
- životopis, motivační dopis, 

přijímací pohovor 
- úřad práce 
- mzdová soustava, složky 

mzdy, mzdové předpisy 
- systém sociálního a 

zdravotního zabezpečení 
 

 
ČSP 
2 
EKO 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP 
3-
4,5,7,
8 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
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Učební osnova předmětu  

DĚJEPIS 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie  
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 70 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Dějepis je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání, kultivuje 
historické vědomí žáků, aby pomocí poznatků o historii lépe a hlouběji porozuměli 
světu, v němž žijí, a aktivně se účastnili života v demokratické společnosti. Výuka 
dějepisu má nezastupitelnou úlohu při formování osobnosti člověka, utváření jeho 
hodnotové a názorové orientace, uvědomování si vlastní identity a odpovědnosti za 
současný stav. Má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a učí žáky kriticky 
myslet a nenechat se sebou manipulovat. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Výuka dějepisu na středních školách navazuje na znalosti a dovednosti získané během 
základního vzdělání a systematizuje různé historické informace, s nimiž se žáci ve svém 
životě setkali. Dějepis integruje znalosti z různých vědních oborů, protože obsahuje i 
základní poznatky např. z dějin vědy, techniky, umění, filosofie, architektury, 
zemědělství či politologie. Koncepce výuky je výběrová. Dějepisné učivo tvoří systémový 
výběr, přičemž národní dějiny jsou prezentovány v souvislosti evropských a světových 
dějin, v rámci tematických celků při zachování chronologického postupu. Jednotlivá 
období dějin jsou zastoupena v systému dějepisu různou měrou, pozornost je věnována 
především moderním dějinám a současnosti, protože jsou zvlášť významné pro 
porozumění dnešku. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka má být pro žáky zajímavá, stimulující a pozitivně motivující. Rozpracování učiva 
do celků, volba forem a metod jsou provedeny se zřetelem na cíle stanovené školním 
vzdělávacím programem, zvláště pak na požadavek rozvíjet metakognitivní znalosti 
žáků. Důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století proto, že v nich je možné najít počátky 
jevů dneška. 

Při realizaci jsou uplatňovány různorodé metody a formy činností s ohledem na 
vymezené cíle: klasický výklad, vstřícné učení, samostatná práce žáků s textem 
(verbálním, ikonografickým, kombinovaným), práce s atlasem, skupinová práce, diskuse, 
referáty, práce na projektu (zisk informací z kombinovaného materiálu, shromažďování 
a třídění informací). Žák v průběhu vzdělávání navštíví muzejní expozici, výstavy, archiv 
atd. Učitel vychází z místních podmínek, uplatní znalost regionu a studijního oboru. 
Výuka dějepisu přispívá k rozvoji komunikativních dovedností, užívání historické 
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terminologie, k chápání hodnoty historických a kulturních památek. Na základě 
faktických znalostí a intelektových dovedností si žák utváří samostatný úsudek. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Vychází z platného klasifikačního řádu školy a zahrnuje individuální přístup. Znalosti 
získané v průběhu vzdělávání jsou kontrolovány průběžně, a to ústní i písemnou formou. 
Součástí klasifikace je i samostatná práce žáků. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Učivo předmětu dějepis rozvíjí především tyto kompetence:k učení, k řešení 
problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské 
kompetence a kulturní povědomí a částečně i kompetence k využívání prostředků 
informačních a komunikačních technologií. 

Dějepis se podílí především na výchově k demokratickému občanství, spoluvytváří 
hodnotový systém žáků, učí poznávat, uznávat a chránit hodnoty  kulturní, historické i 
hodnoty neživé přírody. Rozvíjí komunikační dovednosti, formuje kritické postoje ke 
skutečnostem, spoluvytváří schopnost porozumět jinému stanovisku, argumentovat, 
hledat východisko. 

Dějepis vede žáky k tomu, aby využívali svých znalostí minulosti k porozumění 
současnosti. Vede k prohlubování zájmu o politické a společenské dění u nás i ve světě i 
o veřejné záležitosti lokálního charakteru a učí žáky k zodpovědnosti za další vývoj 
společnosti.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu dějepis má vztah k českému jazyku a literatuře, společenskovědnímu a 
ekonomickému základu, dějinám výtvarné kultury a ostatním výtvarným předmětům. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 

- objasní smysl poznávání minulosti a 

její interpretace 

- orientuje se v časové přímce 

 

 

 

 

- hodnotí význam starověkých států z 

Úvod do předmětu  
- význam výuky dějepisu, 

poznávání dějin 

- problematičnost periodizace 

dějin 

- pravěk a jeho kulturní přínos 

 
Starověk 
- civilizační a kulturní přínos 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 
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hlediska kulturního odkazu a 

hlediska civilizačního přínosu 

- orientuje se v kulturních a 

politických dějinách daných oblastí 

- objasní vliv judaismu, křesťanství a 

antického dědictví na utváření 

Evropy 

 

 

 

- charakterizuje obecně středověk a 

jeho kulturu 

- zhodnotí význam raně středověkých 

států 

- objasní vznik tržního hospodářství 

ve středověku 

- popíše život různých stavů 

středověké společnosti 

- objasní nerovnoměrnost historického 

vývoje ve střední Evropě 

- vysvětlí počátky a rozvoj české 

státnosti 

- na konkrétních památkách nebo 

pomocí ikonického textu 

charakterizuje umění středověku 

(románské a gotické umění) 

 

- vysvětlí nerovnoměrný vývoj ve 

světě 

- charakterizuje problémy začlenění 

českého státu do habsburského 

soustátí, český stavovský odboj a 

jeho důsledky 

- charakterizuje osvícenství a doloží 

jeho význam 

- charakterizuje umění raného 

novověku na konkrétních památkách 

v regionu nebo pomocí ikonických 

textů 

- je schopen systematizovat historické 

informace 

 

- na příkladu americké a francouzské 

revoluce vysvětlí boj za občanská 

práva a vznik občanské společnosti 

- popíše program revoluce 1848 v 

českých zemích a její výsledky 

- objasní proces formování  

novodobého českého národa 

- popíše česko-německé vztahy a 

starověkých civilizací 

(Mezopotámie, Egypt, Indie, 

Čína) 

- antická kultura a její dědictví v 

Evropě 

- judaismus a křesťanství jako 

jeden ze základů evropského 

civilizačního okruhu 

 

Středověk 
- stát, společnost a církev 

- český středověký stát 

(Přemyslovci, Lucemburkové, 

Jagellonci, Habsburkové) 

- kultura středověku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raný novověk -16. až 18. 
století 
- humanismus a renesance 

- zámořské objevy 

- český stát a habsburské soustátí 

- reformace a protireformace 

- nerovnoměrný vývoj v západní a 

východní Evropě 

- třicetiletá válka a vývoj Evropy 

po roce 1648 

- absolutismus a počátky 

parlamentarismu 

- baroko, rokoko 

 

Novověk -19. století 
- velké občanské revoluce- 

americká a francouzská; 

revoluce 1848 v Evropě a v 

českých zemích 

- společnost a národy - národní 

hnutí v Evropě a v českých 

zemích, česko- německé vztahy; 

postavení Židů a Romů; 

dualismus v habsburské 

ODS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 81 

postavení Židů a Romů ve 

společnosti 19. století 

- objasní způsob vzniku národních 

států v Německu a Itálii 

- popíše proces industrializace na 

příkladech studovaného oboru 

- vysvětlí změny každodenního života 

- na konkrétních příkladech 

uměleckých památek charakterizuje 

vývoj umění v 19. století 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a vztahy mezi 

velmocemi 

- rámcově popíše první světovou 

válku a objasní její dopad na lidi na 

frontách a v zázemí 

- vysvětlí, jak a proč získali v Rusku 

moc bolševici 

- objasní cíle prvního čs. odboje a 

působení čs. legií 

- vysvětlí důsledky porážky 

centrálních mocností a poválečné 

uspořádání Evropy a světa 

- charakterizuje první čs. republiku po 

stránce politické, hospodářské a 

kulturní včetně národnostního 

složení jejího obyvatelstva 

- popíše projevy a důsledky krize 30. 

let 

- charakterizuje fašismus, frankismus 

a nacismus (Itálie, Španělsko, 

Německo) 

- vysvětlí fungování totalitních režimů 

- popíše mezinárodní vztahy v období 

mezi dvěma světovými válkami 

- rámcově popíše průběh druhé 

světové války, vysvětlí německé 

válečné cíle, popíše válečné zločiny, 

holocaust 

- charakterizuje nacistickou politiku 

na území bývalého Československa 

a poměry ve Slovenském štátě 

- popíše formy druhého čs. odboje a 

objasní jeho cíle a význam 

monarchii; vznik národních států 

v Německu a v Itálii 

- modernizace společnosti – 

průmyslová revoluce, 

urbanizace, demografický vývoj 

- evropská koloniální expanze 

- modernizace společnosti a 

jedinec 

- změny v sociální struktuře 

společnosti, postavení žen, 

sociální zákonodárství 

- kultura v 19. století - vzdělávání, 

věda, umění, architektura 

 

Novověk - 20. století 
- vztahy mezi velmocemi – 

koloniální expanze a rozdělení 

světa ve 2. pol. 19. a na počátku 

20. stol., první světová válka, 

vývoj v Rusku, české země za 1. 

světové války, první odboj, 

výsledky první světové války 

- demokracie a diktatura – 

poválečné uspořádání Evropy a 

světa, vznik Československa a 

první republika; světová 

hospodářská krize; autoritativní 

a totalitní režimy, nacismus v 

Německu, komunismus v Rusku 

a v SSSR; druhá republika; 

mezinárodní vztahy mezi 

světovými válkami; druhá 

světová válka; Protektorát Čechy 

a Morava, Slovenský štát, druhý 

odboj, holocaust; důsledky 

druhé světové války 

- svět v blocích - poválečné 

uspořádání v Evropě a ve světě, 

poválečné Československo; 

studená válka; SSSR a 

komunistický svět; komunistická 

diktatura v Československu a 

její vývoj; USA a demokratický 

svět; třetí svět a dekolonizace; 

konec bipolarity Východ – 

Západ; globální svět, globalizace 

- kultura ve 20. století – umění, 

věda, architektura, filmové 

umění 

- syntéza poznatků 

 

ODS 
3,6 
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- vysvětlí výsledky války a poválečné 

uspořádání v Evropě a ve světě 

- charakterizuje československou 

poválečnou demokracii 

- objasní pojem studená válka a 

popíše projevy a důsledky studené 

války na obou stranách tohoto 

konfliktu (v obou politických 

blocích) 

- charakterizuje komunistický režim v 

Československu v souvislosti s 

vývojem v SSSR 

- popíše persekuci odpůrců 

komunismu a lidí označených 

režimem za nepřítele 

- rozebere vývoj ve vyspělých 

demokraciích, proces a cíle evropské 

integrace 

- objasní význam svobody člověka a 

lidských práv 

- popíše dekolonizaci a objasní 

problémy třetího světa 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku 

- popíše zánik komunistické vlády u 

nás a postavení České republiky v 

současném světě  

- objasní historické kořeny dnešních 

globálních problémů 

- na typických ukázkách 

charakterizuje umění 20. století 

- uvede příklady úspěchů vědy a 

techniky ve 20. století 

- dovede zařadit regionální a národní 

dějiny do evropského a světového 

kontextu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 3 
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Učební osnova předmětu 

MATEMATIKA 

Kód a název oboru:    28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:   od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 425 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Matematika je všeobecně vzdělávacím předmětem povinného základu vzdělávacího 
programu přírodovědných oborů. Matematické vzdělání rozvíjí a prohlubuje logické a 
abstraktní myšlení. Vede žáky k pochopení a využití kvantitativních a prostorových 
vztahů reálného světa a utváří kvantitativní a geometrickou gramotnost. Rozvíjí 
osobnost žáka s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu. Hlavním cílem 
matematického vzdělání je výchova přemýšlivého člověka, který bude užívat 
matematiku při řešení každodenních situací i přírodovědných problémů, a bude 
připraven k dalšímu odbornému vzdělávání. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Skladba učiva byla sestavena tak, aby obsahovala témata, která učí žáky logicky myslet, 
řešit problémy, pracovat se symbolikou, formálním jazykem a daty. Učivo je vymezeno 
tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou základních pojmů a vztahů. 
Jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily vyvozovat souvislosti a využívat již 
dříve nabytých poznatků a zkušeností. Vzhledem k plošnému poklesu základních 
početních dovedností nových žáků, jsou první kapitoly studia matematiky  zaměřeny na 
řemeslné zvládnutí početních operací s čísly a později proměnnými tak, aby byl 
předpoklad řešení složitějších problémů. Vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz 
na práci s funkcemi, tvorbu grafů, úprav výrazů s proměnnými, řešení rovnic a nerovnic. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka matematiky má být pro žáky zajímavá. Má v nich vzbuzovat touhu po poznávání a 
sebedůvěru ve vlastní schopnosti, rozvíjet jejich logické myšlení, dovednosti a návyky 
vedoucí k řešení problémů v situacích s kvantifikujícími nebo geometrickými údaji. Při 
výuce se kromě výkladu využívají i diskuze, skupinová práce,   samostatná práce a práce 
s učebnicí. Učební osnova je koncipována pro hodinovou dotaci 13 hodin týdně za 
vzdělávání a do jednotlivých ročníků je učivo rozděleno následovně: 1. ročník 4/1* 
hodiny týdně: výroková logika, operace s čísly a výrazy, lineární  rovnice a nerovnice a 
jejich soustavy; planimetrie, 2. ročník 3 hodiny týdně: rovnice a nerovnice v součinovém 
a podílovém tvaru, kvadratická rovnice a nerovnice, vlastnosti funkcí: lineární, 
kvadratická, lineární lomená, exponenciální a logaritmická. 3.ročník 3 hodiny týdně: 
Goniometrické funkce a rovnice, stereometrie a analytická geometrie v rovině. 4.ročník 3 
hodiny týdně: posloupnosti, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.  

* bude-li počet žáků ve třídě větší než 24, jinak 4 hodiny týdně 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: 

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné, eventuálně ústní zkoušení podle 
tabulky druhů hodnocení dané školním řádem. Každou vyučovací hodinu je zjišťována 
zpětná vazba o průběžném uchopení aktuálního tématu v jeho návaznosti na témata 
probíraná dříve. Se zásadami hodnocení jsou žáci seznámeni vyučujícím na začátku 
každého školního roku.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

a) Kompetence k učení: Předmět rozvíjí pozitivní vztah žáků k učení a vzdělávání. Vede 
žáky k ovládání různých technik učení, studijnímu a analytickému čtení, porozumění 
mluvenému odbornému textu a využívání různých informačních zdrojů. Předmět žákům 
umožňuje sledovat a hodnotit pokrok při vlastním vzdělávání a učí žáky kriticky 
hodnotit vlastní výkony. 

b) Kompetence k řešení problémů: Předmět vyžaduje a učí žáky porozumět bezchybně 
problému, určit jádro problému, vyžaduje třídění informací k jeho vyřešení. Předmět učí 
žáky navrhovat a prosazovat optimální způsob řešení problémů. Přímo vybízí k hledání 
alternativních způsobů řešení. Dále pak učí vyhodnocovat a ověřovat správnost řešení.  

c) Komunikativní kompetence: Předmět učí žáky pregnantnímu vyjadřování vlastních 
myšlenek a způsobů řešení úkolů, učí žáky formulovat jednoznačně, přesně, výstižně a 
srozumitelně. Učí žáky rovnoměrně k vyjadřování verbálnímu a písemnému a ke 
spolupráci v kolektivu. 

d) Personální a sociální kompetence: Na řešení úloh získávají žáci schopnost posuzovat 
důsledky svého rozhodnutí, hranice svých mentálních schopností.  Řešení problémů učí 
žáky posuzovat a stanovovat jejich osobní cíle a včleňovat je mezi cíle spolužáků. 
Předmět velmi jasně diferencuje sociální status žáka v třídním kolektivu. 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: Předmět podporuje iniciativní, 
odpovědné a samostatné jednání ve vlastním zájmu i zájmu veřejném. Stranou 
nezůstává ani přínos předmětu v posilování morálních principů a zásad společenského 
chování.   

g) Matematické kompetence: Předmět učí žáky používat běžné i netradiční jednotky 
základních veličin, běžné i méně běžné kvantifikátory. Vede přímo žáky k odhadování 
výsledků řešení dané úlohy. Učí žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty, 
matematizovat reálné situace. Předmět vyžaduje vytváření různých forem grafického 
znázornění, podporuje orientaci žáků v rovině a především v prostoru. 

h) Kompetence využívat prostředky IKT: Předmět vede žáky při řešení úloh k využívání 

digitální technologie a zdroje informací. Posiluje nutnost posuzování věrohodnosti takto 

získaných dat.  
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Matematika má velmi úzký vztah k technickým předmětům. Vytváří nezbytný nástroj 
řešení problémů fyziky, chemie, strojnictví, strojů a zařízení, ekonomiky a informačních 
a komunikačních technologií. Díky formulační nutnosti souvisí i s výukou jazyků. Tyto 
předměty zpětně vytváří tlak na aplikovatelnost vyučovaných témat a smysluplnost 
vybraných úloh. Správná proporcionalita uvedeného procesu vede nakonec ke 
zkvalitnění výuky všech vyjmenovaných předmětů.  

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 4 hodiny týdně (4/1*), celkem 140 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- provádí operace s množinami  

- řeší úlohy množinovými diagramy 

- ovládá pravdivostní hodnoty a negace 

složených výroků 

- řeší slovní úlohy pomocí výrokové     

logiky 

- umí číst, vyhodnocovat a negovat 

formule s  kvantifikátory 

 

- provádí aritmetické operace v 

jednotlivých číselných oborech 

- používá různé zápisy reálného čísla 

- odhaduje výsledky matematických 

operací, účelně používá kalkulátor 

 

- řeší praktické úlohy s využitím procent 

- provádí operace s mocninami a 

odmocninami 

- aplikuje geometrický význam 

absolutní hodnoty 

- určí definiční obor výrazu 

- rozkládá mnohočleny na součin 

- provádí početní operace s lomenými 

výrazy 

- řeší  jednoduché lineární rovnice, 

nerovnice a rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

- řeší problémy, v nichž aplikuje řešení 

jednotlivých typů rovnic a nerovnic a 

jejich soustav 

- řeší slovní úlohy na lineární rovnici 

Základní poznatky matematiky 

- Výroková logika a teorie 

množin 

- Přirozená čísla 

- Základní početní operace v N, 

dělitel, násobek, znaky 

dělitelnosti, prvočísla, největší 

společný dělitel, největší 

společný násobek 

- Celá čísla 

- Porovnávání celých čísel, 

základní početní operace v  Z  a 

jejich vlastnosti 

- Racionální čísla 

- Desetinná čísla, zaokrouhlování 

a porovnávání desetinných čísel, 

početní operace v  Q, periodická 

čísla, zlomky, početní operace 

se zlomky, poměr, úměra, 

trojčlenka, procenta, promile, 

základy finanční matematiky 

- Reálná čísla 

- Operace v R, absolutní hodnota, 

mocniny s přirozeným, celým a 

racionálním exponentem, 

odmocniny 

- Číselné výrazy, algebraické 

výrazy, mnohočleny, početní 

operace s mnohočleny, lomené 

výrazy, početní operace 

s lomenými výrazy, iracionální 

výrazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

8 
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- získané dovednosti aplikuje při 

vyjadřování neznámé ze vzorců 

 

 

 

 

- používá planimetrické pojmy, 

zdůvodní a využívá vlastnosti 

geometrických útvarů v rovině   

- řeší úlohy s využitím Pythagorovy 

věty, Eukleidových vět a trigonometrie 

pravoúhlého trojúhelníku 

- určí obsah a obvod trojúhelníku, 

čtyřúhelníků a pravidelného 

mnohoúhelníku 

- určí obvod kružnice a délku 

kruhového oblouku, obsah kruhu a 

jeho částí, tj. kruhové úseče, kruhové 

výseče  

- řeší konstrukční úlohy s využitím 

bodů dané vlastnosti   

- chápe princip zobrazení shodných 

zobrazení a stejnolehlosti, umí najít 

obraz v těchto zobrazeních, řeší 

konstrukční úlohy s využitím 

shodných a podobných zobrazení 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- Lineární rovnice, nerovnice, 

jejich soustavy 

- Vyjadřování neznámé ze vzorce 

- Slovní úlohy 

 

Planimetrie 

- Základní planimetrické pojmy, 

bod, přímka, vzájemná poloha 

bodů a přímek, úhly, metrické 

vlastnosti v rovině 

- Trojúhelníky 

- Vlastnosti trojúhelníků, 

shodnost a podobnost 

trojúhelníků, Pythagorova věta, 

Eukleidovy věty, goniometrické 

funkce ostrého úhlu, obvod a 

obsah trojúhelníku 

- Mnohoúhelníky 

- Vlastnosti mnohoúhelníků, 

pravidelné mnohoúhelníky, 

čtyřúhelníky 

- Kružnice, kruh 

- Úhly příslušné oblouku 

kružnice, kruh, části kruhu, 

vzájemná poloha přímky a 

kružnice 

- Množiny bodů dané vlastnosti 

- Základní množiny bodů, 

konstrukční úlohy řešené 

s využitím množin bodů 

- Shodná a podobná zobrazení 

- Osová a středová souměrnost, 

otočení a posunutí 
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2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 102 hodin  
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- ovládne řešení rovnic a nerovnic 

v součinovém a podílovém tvaru, 

řešení kvadratické rovnice a nerovnice 

- chápe vztahy mezi kořeny a 

koeficienty, mezi diskriminantem a 

počtem řešení kvadratické rovnice 

- řeší soustavu lineární a kvadratické 

rovnice 

- řeší slovní úlohy  na kvadratickou 

rovnici 

- rozlišuje úpravy rovnic ekvivalentní a 

Rovnice a nerovnice 

- Rovnice a nerovnice v součinovém a 

podílovém tvaru 

- Kvadratické rovnice a nerovnice  

- Soustava lineární a kvadratické 

rovnice 

- Slovní úlohy  

- Iracionální rovnice 

- Lineární rovnice a nerovnice 

s absolutní hodnotou 

 

     

30 
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důsledkové 

- ovládne principy důsledkové úpravy 

rovnic při řešení iracionálních rovnic 

- řeší rovnice a nerovnice s absolutní 

hodnotou diskusí výrazu v absolutní 

hodnotě 

- při řešení úloh využívá digitální      

technologie a zdroje informací 

 

- chápe pojem funkce, určí definiční 

obor funkce a obor hodnot funkce 

- určí monotónnost funkce, omezenost, 

paritu, extrémy a funkci prostou 

- umí poznat a nanést grafy lineární, 

kvadratické, lineárně lomené,   

exponenciální a logaritmické funkce   

- na základě grafu funkce y = f(x) 

zakreslí graf funkce –f(x), k.f(x), |f(x)|, 

f(x+m)-n 

- zná vlastnosti lineární, kvadratické, 

lineární lomené, exponenciální, 

logaritmické funkce a uplatní je při 

vytváření grafů  

- chápe pojem inverzní funkce, určí 

předpis a graf inverzní funkce 

- používá funkcí při řešení rovnic a 

nerovnic 

- řeší exponenciální a logaritmické  

rovnice   

- -  při řešení úloh využívá digitální        

technologie a zdroje informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce a rovnice 

- Základní poznatky o funkcích 

- Definice funkce, vlastnosti funkcí, 

graf funkce 

- Lineární funkce 

- Vlastnosti a graf lineární funkce, 

grafické řešení lineárních rovnic a 

jejich soustav, lineární funkce 

s absolutní hodnotou 

- Kvadratická funkce 

- Graf a vlastnosti kvadratické funkce, 

grafické řešení kvadratických rovnic a 

nerovnic  

- Lineární lomená funkce 

- Inverzní funkce 

- Exponenciální funkce, rovnice   

- Logaritmická funkce, rovnice  

 

 

 

 

 

  

 

 

72 

 

 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- používá obloukovou i stupňovou míru 

- umí načrtnout grafy goniometrických 

funkcí 

- umí vztahy mezi gon.funkcemi využít 

při úpravách výrazů  

- řeší goniometrické rovnice ve 

stupňové i obloukové míře 

- řeší obecný trojúhelník i v praktických 

úlohách 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- určí vzájemnou polohu útvaru 

Goniometrické funkce a rovnice 

- Oblouková míra, jednotková kružnice, 

funkce sinus, kosinus, tangens a 

kotangens, goniometrické vzorce  

- Vztahy mezi goniometrickými 

funkcemi  

- Goniometrické funkce, rovnice 

- Trigonometrie obecného trojúhelníku 

- Sinová a kosinová věta 

 

 

 

Stereometrie 

- Polohové   vlastnosti bodů, přímek a 

  47 
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v prostoru, konstruuje řez krychle a 

jehlanu rovinou 

- určí vzdálenost bodů, vzdálenost bodu 

od přímky a roviny, odchylku dvou 

přímek a dvou rovin 

- počítá objem a povrch hranolů, válce, 

jehlanu, kužele, komolých těles, koule 

a jejích částí   

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- určí vzdálenost bodů a souřadnice 

středu úsečky 

- určí souřadnice vektoru a provádí 

operace s vektory 

- používá různá analytická vyjádření 

přímky v rovině 

- řeší analyticky polohové a metrické 

úlohy v rovině 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

rovin, vzájemná poloha přímek, rovin, 

přímky a roviny, kritéria kolmosti a 

rovnoběžnosti, řezy těles 

- Metrické úlohy v prostoru 

- Povrch a objem hranolu, jehlanu, 

kužele, komolých těles, koule a jejích 

částí 

  

 

 

Analytická geometrie v rovině 

- vzdálenost bodů, střed úsečky 

- vektory a operace s nimi - součet, 

rozdíl, násobení reálným číslem, 

skalární   součin vektorů 

- lineární závislost a nezávislost vektorů 

- parametrické vyjádření přímky, 

obecná rovnice přímky a směrnicový 

tvar rovnice přímky   

- vzájemná poloha přímek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin  
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PPT Hod. 

 

- chápe posloupnost jako zvláštní 

případ funkce 

- určí posloupnost vzorcem, výčtem 

prvků, rekurentním vzorcem a grafem 

- určí vlastnosti posloupnosti 

- chápe princip a ovládá základní 

vztahy pro aritmetickou a 

geometrickou posloupnost 

- řeší praktické příklady na užití 

aritmetické a geometrické 

posloupnosti 

- chápe princip a ovládá výpočty 

složeného úrokování, pravidelného 

střádání a umořování půjčky 

- chápe podmínku konvergence 

nekonečné geometrické řady, určí její 

součet v aplikačních úlohách  

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- užívá vztahy pro počet variací, 

permutací bez i s opakováním a 

Posloupnosti 

- posloupnost zadaná výčtem 

prvků, vzorcem pro n-tý člen, 

rekurentním vzorcem, grafem 

- rostoucí, klesající a omezená 

posloupnost  

- aritmetická posloupnost 

- slovní úlohy s aritmetickou 

posloupností 

- geometrická posloupnost  

- slovní úlohy s geometrickou 

posloupností 

- užití geometrické posloupnosti 

ve finanční matematice 

- nekonečná geometrická řada 

 

 

 

 

 

Kombinatorika 

- kombinatorické pravidlo 

součinu 

 

 

 

 

 

 

ČSP 
8 

 

 

 

36 
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kombinací bez opakování 

- řeší praktické příklady s využitím 

kombinatoriky 

- upravuje výrazy s faktoriály a 

kombinačními čísly 

- užívá binomickou větu 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- zvládá výpočet pravděpodobnosti s 

využitím kombinatoriky, 

pravděpodobnost sjednocení a průniku 

jevů, nezávislých pokusů 

- užívá základní statistické veličiny a 

řeší úlohy z praxe 

- umí číst, vyhodnocovat a sestavovat 

statistické tabulky, grafy a diagramy 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- faktoriál, kombinační číslo 

- variace, permutace, kombinace  

bez opakování a s opakováním  

- slovní úlohy 

- binomická věta 

 

 

 

Pravděpodobnost a statistika 

- náhodný jev, průnik a 

sjednocení jevů 

- klasická definice 

pravděpodobnosti 

- nezávislé pokusy, binomické 

rozdělení pravděpodobnosti 

- statistický soubor 

- charakteristiky polohy a 

variability-aritmetický průměr, 

absolutní a relativní četnost, 

absolutní odchylka, směrodatná 

odchylka, modus, medián, 

percentil, variační rozpětí, 

variační koeficient, tabulky, 

grafy, diagramy 
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Učební osnova předmětu  

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 

Kód a název oboru:    28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:   od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 122 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Seminář z matematiky doplňuje a navazuje na předmět matematika. Cílem 
matematického semináře je zopakování, systematizace a prohloubení vědomostí a 
dovedností z matematiky. Předmět slouží k rozšíření matematických vědomostí žáků o 
kapitoly potřebné i ke studiu na vysokých školách nehumanitního směru a k přípravě na 
úspěšné složení maturitní zkoušky.   Hlavním cílem je rozvíjet u žáků logické a 
abstraktní myšlení, formovat osobnost žáka s důrazem na samostatnost a přemýšlivost, 
naučit žáka používat matematiku při řešení reálných situací, umět analyzovat a 
matematizovat různé úlohy. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Tematické celky jsou voleny tak, aby se žáci naučili logicky myslet, řešit problémy, 
zobrazovat, pracovat se symbolikou, formálním jazykem a daty. Jednotlivé celky jsou 
uspořádány tak, aby připravily žáky k vyvozování souvislostí a využívání již dříve 
nabytých poznatků a zkušeností. Vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména 
v oblastech týkajících se práce s funkcemi, tvorbou grafů, úprav výrazů s proměnnými, 
řešení rovnic a nerovnic, diferenciální a integrální počet 

POJETÍ VÝUKY:  

Matematický seminář jako volitelný předmět soustřeďuje žáky se zvýšeným zájmem o 
matematiku. To umožňuje volit vyšší tempo práce v hodinách a v patřičné relaci i 
hloubku a obtížnost probíraného učiva. Výuka probíhá formou výkladu a procvičování 
pod dohledem učitele, samostatná práce, skupinové práce (podle počtu žáků) a diskuse. 
Předmět má celkovou dotaci 4 hodiny týdně za vzdělávání, 2 hodiny ve třetím ročníku a 
2 hodiny v ročníku čtvrtém. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Podkladem pro hodnocení žáků v klasifikačním období bude nejméně jeden písemný 
test za každé čtvrtletí  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  
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a) Kompetence k učení: Předmět rozvíjí pozitivní vztah žáků k učení a vzdělávání. Vede 
žáky k ovládání různých technik učení, studijnímu a analytickému čtení, porozumění 
mluvenému odbornému textu a využívání různých informačních zdrojů. Předmět žákům 
umožňuje sledovat a hodnotit pokrok při vlastním vzdělávání a učí žáky kriticky 
hodnotit vlastní výkony. 

b) Kompetence k řešení problémů: Předmět vyžaduje a učí žáky porozumět bezchybně 
problému, určit jádro problému, vyžaduje třídění informací k jeho vyřešení. Předmět učí 
žáky navrhovat a prosazovat optimální způsob řešení problémů. Přímo vybízí k hledání 
alternativních způsobů řešení. Dále pak učí vyhodnocovat a ověřovat správnost řešení.  

c) Komunikativní kompetence: Předmět učí žáky pregnantnímu vyjadřování vlastních 
myšlenek a způsobů řešení úkolů, učí žáky formulovat jednoznačně, přesně, výstižně a 
srozumitelně. Učí žáky rovnoměrně k vyjadřování verbálnímu a písemnému a ke 
spolupráci v kolektivu. 

d) Personální a sociální kompetence: Na řešení úloh získávají žáci schopnost posuzovat 
důsledky svého rozhodnutí, hranice svých mentálních schopností.  Řešení problémů učí 
žáky posuzovat a stanovovat jejich osobní cíle a včleňovat je mezi cíle spolužáků. 
Předmět velmi jasně diferencuje sociální status žáka v třídním kolektivu. 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: Předmět podporuje iniciativní, 
odpovědné a samostatné jednání ve vlastním zájmu i zájmu veřejném. Stranou 
nezůstává ani přínos předmětu v posilování morálních principů a zásad společenského 
chování. Vede k respektování práv a osobností druhých lidí a k vlastenectví. 

f) Matematické kompetence: Předmět učí žáky používat běžné i netradiční jednotky 
základních veličin, běžné i méně běžné kvantifikátory. Vede přímo žáky k odhadování 
výsledků řešení dané úlohy. Učí žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty, 
matematizovat reálné situace. Předmět vyžaduje vytváření různých forem grafického 
znázornění, podporuje orientaci žáků v rovině a především v prostoru. 

g) Kompetence využívat prostředky IKT: Předmět vede žáky k využívání digitálních 
technologii a zdrojů informací.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Seminář z matematiky rozvíjí učivo matematiky všeobecné, čímž má velmi úzký vztah 
k technickým a přírodovědným předmětům. Vytváří nezbytný nástroj řešení problémů 
fyziky, chemie, strojnictví, strojů a  zařízení, ekonomiky  a  informačních a 
komunikačních technologií. Díky formulační nutnosti souvisí i s výukou jazyků. Tyto 
předměty zpětně vytváří tlak na aplikovatelnost vyučovaných témat a smysluplnost 
vybraných úloh. Správná proporcionalita uvedeného procesu  vede nakonec ke 
zkvalitnění výuky všech vyjmenovaných předmětů.  
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- využívá vlastnosti kuželoseček k jejich 

analytickému vyjádření 

- určí z analytického vyjádření druh a 

parametry kuželosečky 

- řeší úlohy na vzájemnou polohu 

přímky a kuželosečky 

- při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

- řeší rovnice s jedním  parametrem 

- řeší doplňující podmínky pro jejich 

řešení    

- zavádí správně účinnou substituci a 

dovést rovnici k řešení 

 

- řeší slovní úlohy na lineární rovnici, 

kvadratickou rovnici a soustavu rovnic 

 

  

 

- zobrazuje komplexní číslo v Gaussově 

rovině, vyjádří ho v algebraickém a 

goniometrickém tvaru 

- provádí operace s k. č. a Moivreovu 

větu 

- řeší kvadratické a binomické rovnice v 

tělese komplexních čísel 

Analytické vyjádření kuželoseček  
- středová (vrcholová) a obecná rovnice 

kuželosečky 

- vzájemná poloha přímky a 

kuželosečky   

 

 

 

 

Rovnice  
- Lineární a kvadratické rovnice  s 

parametrem   

- rovnice řešené substitucí  

 

 

Slovní úlohy v matematice 
- slovní úlohy vedoucí k rovnici o jedné, 

dvou i třech neznámých 

 

Komplexní čísla 
- algebraický a goniometrický tvar 

komplexního čísla 

- početní operace s komplexními čísly v 

obou tvarech 

- Moivreova věta 

- kvadratické a binomické rovnice 

řešené v tělese komplexních čísel 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12 

 

 

 

 

 

   10 

 

 

 

   14 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

 

- rozlišuje druhy funkcí, načrtne jejich 

grafy a určí jejich vlastnosti  

- na základě funkce y = f(x) zvládá 

kompletní vyšetření funkce -f(x), 

f(|x|), |f(x)|, f(x-m) + n 

- z předpisu a grafu y = f(x) vyšetří 

průběh a vlastnosti funkce  inverzní 

Opakování a rozšíření pojmu 
funkce 
- funkce lineární, kvadratická, 

mocninná, lineárně lomená, 

exponenciální, logaritmická, 

goniometrické  

- definiční obor funkce, obor hodnot, 

funkce inverzní, funkce monotónní, 

sudá, lichá, konvexní, konkávní, 

20 
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- preparuje složenou funkci ze dvou a tří 

základních funkcí 

 

 

 

- spočítá limity základních funkcí, 

racionálně lomených funkcí a 

iracionálních ve vlastních i nevlastních 

bodech 

- derivuje součet, rozdíl, součin, podíl a 

složenou funkci ze dvou a tří 

základních funkcí 

- využívá derivace pro rovnici tečny a 

průběh funkce   

- hledá primitivní funkce základních 

funkcí, metodou per partes a 

jednoduchými substitucemi, 

- používá určitý integrál pro výpočet 

obsahu ploch a objemu rotačních těles 

extrémy funkce 

- složená funkce 

 

Diferenciální a integrální počet  
- limita funkce 

- derivace funkce, derivace součtu, 

rozdílu, součinu, podílu, složené 

funkce, derivace vyšších řádů 

- tečna funkce v daném bodě     

- průběh funkce   

- neurčitý integrál součtu a rozdílu, 

metoda integrování per partes a 

substitucí 

- určitý integrál a jeho využití pro 

výpočet obsahů ploch a objemů 

rotačních těles 
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Učební osnova předmětu  

FYZIKA 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 173 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vyučovací předmět fyzika je předmětem všeobecně vzdělávacím povinného základu 
vzdělávacího programu aplikovaná chemie. Plní průpravnou funkci pro odbornou složku 
vzdělání. Rozvíjí intelektové schopnosti, numerické dovednosti, logické a tvůrčí myšlení, 
abstrakci a zručnost. Umožní žákům proniknout do podstaty fyzikálních jevů, čímž 
přispívá k hlubšímu pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem je 
naučit klást žáky otázky o okolním světě, kriticky posoudit předložené názory a 
informace a na základě důkazů vyvodit správné závěry. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Výuka směřuje k tomu, aby žák pochopil a osvojil si fyzikální pojmy, zákony, teorie a 
metody, vysvětlil význam fyzikálních poznatků pro praxi, uměl zacházet s přístroji, 
provedl a vyhodnotil měření, interpretoval výsledek měření a porovnal jej s teorií, řešil 
přiměřeně obtížené fyzikální úlohy a problémy z běžného života a technické praxe.  
Využívá znalostí získaných v matematice, fyzice chemii na základní škole. Zahrnuje 
učivo, ve kterém si žák zopakuje, prohloubí a rozšíří vědomosti z mechaniky, molekulové 
fyziky, elektřiny a magnetismu, optiky a astrofyziky získané na základní škole, doplní je 
o poznatky z mechanického kmitání a vlnění speciální teorie relativity fyzika mikrosvěta.  

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka fyziky navazuje na fyzikální poznatky získané v základním vzdělávání a dále se 
rozvíjí. Pozornost je věnována zejména těm tematickým celkům, ve kterých je možné 
ukázat přínos fyzikálních poznatků pro budoucí povolání a běžný život. Obsah předmětu 
vychází z obsahového okruhu. Přírodovědné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, 
z varianty B. Předmět fyzika připravuje žáky na zvládnutí učiva odborných předmětů. 
Výuku doplňují exkurze, případně návštěvy různých výukových center. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Kontrola vědomostí a dovedností žáka probíhá formou ústního a písemného zkoušení. 
Ústně je žák zkoušen minimálně jednou za pololetí, písemně nejméně třikrát. Testy mají 
formu didaktického testu, početních úloh, úloh s tvorbou odpovědi. Žák je hodnocen 
rovněž za ústní projev při diskuzích a při řešení problémových úloh frontální metodou. 
K hodnocení přispívá i orientační zkoušení, řešení domácích úloh referátů. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

a) Kompetence k učení: Předmět rozvíjí pozitivní vztah žáků k učení a vzdělávání. Vede 
žáky k ovládání různých technik učení, studijnímu a analytickému čtení, porozumění 
mluvenému odbornému textu a využívání různých informačních zdrojů. Předmět žákům 
umožňuje sledovat a hodnotit pokrok při vlastním vzdělávání a učí žáky kriticky 
hodnotit vlastní výkony. 

b) Kompetence k řešení problémů: Předmět vyžaduje a učí žáky porozumět bezchybně 
problému, určit jádro problému, vyžaduje třídění informací k jeho vyřešení. Předmět učí 
žáky navrhovat a prosazovat optimální způsob řešení problémů. Přímo vybízí k hledání 
alternativních způsobů řešení. Dále pak učí vyhodnocovat a ověřovat správnost řešení.  

c) Komunikativní kompetence: Předmět učí žáky pregnantnímu vyjadřování vlastních 
myšlenek a způsobů řešení úkolů, učí žáky formulovat jednoznačně, přesně, výstižně a 
srozumitelně. Učí žáky rovnoměrně k vyjadřování verbálnímu a písemnému a ke 
spolupráci v kolektivu. 

d) Personální a sociální kompetence: Na řešení úloh získávají žáci schopnost posuzovat 
důsledky svého rozhodnutí, hranice svých mentálních schopností.  Řešení problémů učí 
žáky posuzovat a stanovovat jejich osobní cíle a včleňovat je mezi cíle spolužáků. 
Předmět velmi jasně diferencuje sociální status žáka v třídním kolektivu. 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: Předmět podporuje iniciativní, 
odpovědné a samostatné jednání ve vlastním zájmu i zájmu veřejném. Stranou 
nezůstává ani přínos předmětu v posilování morálních principů a zásad společenského 
chování. Vede k respektování práv a osobností druhých lidí a k vlastenectví. 

f) Matematické kompetence: Předmět učí žáky používat běžné i netradiční jednotky 
základních veličin, běžné i méně běžné kvantifikátory. Vede přímo žáky k odhadování 
výsledků řešení dané úlohy. Učí žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty, 
matematizovat reálné situace. Předmět vyžaduje vytváření různých forem grafického 
znázornění, podporuje orientaci žáků v rovině a především v prostoru. 

g) Kompetence využívat prostředky IKT: Předmět rozvíjí, podporuje a přímo vyžaduje 
využívání počítačů, získávání informací pomocí prostředků IKT, jejich zpracování 
pomocí PC, komunikaci elektronickou poštou a zároveň posiluje nutnost posuzování 
věrohodnosti takto získaných dat.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Fyzika má nejblíže k matematice, strojnictví, strojům a zařízením, informačním a 
komunikačním technologiím a k chemii, zvláště té fyzikální.  Je přirozeným a 
nejdůležitějším aplikátorem matematiky v exaktní vědě.  
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- vyjmenuje základní jednotky 

- odvodí nejznámější jednotky 

- převádí násobné, dílčí i vedlejší 

jednotky 

- rozlišuje realitu a fyzikální model 

 

- ovládá vymezení, značky a jednotky 

veličin rychlost, dráha, čas a zrychlení 

- přijímá vztahy těchto veličin podle 

druhů pohybů 

- používá vztahy pro výpočet neznámé 

ze vzorce 

- ovládá grafické vyjádření pohybů, umí 

z grafů číst i je vytvářet 

- chápe význam vztahy veličin perioda, 

frekvence, úhlová rychlost pro 

periodické pohyby 

 

- rozliší inerciální a neinerciální vztažné 

soustavy, chápe význam Newtonových 

zákonů pro rozlišení pohybů 

- přijímá pojmy hybnost a energie v 

souvislosti se zákony zachování, umí 

je používat jako princip při řešení úloh 

 

 

 

- rozliší tíhové a gravitační pole 

- určí sílu mezi tělesy gravitačním poli 

- popíše základní pohyby těles 

gravitačním poli Země a Slunce 

- ovládá kvalitativně a kvantitativně 

volný pád, vrh svislý vzhůru a vrh 

vodorovný 

 

- určí výslednici sil a výsledný moment 

sil 

- určí polohu těžiště jednoduchým 

pokusem 

- určí těžiště vybraných těles výpočtem 

- uvede příklady a výhody 

jednoduchých strojů 

 

Úvod 
- fyzikální pojmy, děje, veličiny, 

jednotky, pojem vektorové veličiny, 

skládání sil a rychlostí 

 

 

Mechanika, kinematika 
- pohyb hmotného bodu (dále jen HB) v 

závislosti na volbě vztažné soustavy, 

druhy pohybu 

- rovnoměrný přímočarý pohyb HB 

- rovnoměrně zrychlený přímočarý 

pohyb HB 

- rovnoměrně zpomalený přímočarý 

pohyb HB 

- rovnoměrný pohyb HB po kružnici 

 

 

Dynamika 
- Newtonovy zákony dynamiky 

- síla gravitační, třecí, dostředivá, 

odstředivá 

- hybnost tělesa, impuls síly 

- mechanická práce a energie, 

výkon,účinnost 

- zákony zachování hybnosti a energie 

 

Gravitační pole 
- Newtonův gravitační zákon 

- intenzita gravitačního pole, druhy pole 

- pohyby těles v radiálním gravitačním 

poli 

- pohyby těles v homogenním 

gravitačním poli Země 

 

Mechanika tuhého tělesa  
- moment síly, momentová věta 

- skládání rovnoběžných sil 

- těžiště, moment setrvačnosti 

 

 

 

 

Mechanika tekutin 

5 
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- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon 

při řešení úloh o tekutinách 

- počítá s rovnicí kontinuity a 

Bernoulliho rovnicí 

- chápe rozdíly mezi ideální a reálnou 

tekutinou 

 

 

- řeší kalorimetrickou rovnici 

- řeší jednoduché děje v plynech i 

složitější děje pomocí stavové rovnice 

- vysvětlí zvláštnosti roztažnosti látek 

podle skupenství, řeší Hookův zákon 

- tlak vyvolaný vnější silou, Pascalův 

zákon 

- hydraulický lis 

- Archimédův zákon 

- proudění ideální a reálné tekutiny, 

odporová síla 

 

Molekulová fyzika a termika  
- pojmy teplo a teplota, vnitřní energie 

- 1. termodynamický zákon 

- plyny, kapaliny, pevné látky 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- chápe elektřinu a magnetismus jako 

základní vlastnost hmoty 

- používá Coulombův zákon k výpočtu 

elektrických sil i k výpočtu intenzity 

elektrického pole, dělí pole na radiální 

a homogenní 

- řeší obvody s kondenzátory 

- rozvine znalost Ohmova zákona pro 

rozvětvené obvody 

- chápe zvláštní vlastnosti polovodičů 

- pochopí základní vlastnosti 

magnetického pole 

- ovládá vznik střídavého proudu 

vlivem elektromagnetické indukce 

- počítá jednoduché obvody se 

střídavým proudem 

 

- ovládá rovnici kmitavého pohybu, umí 

z ní získat informace i ji vytvořit 

- vypočítá periodu tělesa na pružině a na 

kyvadle 

- zvládá dva druhy rovnice vlnění 

- chápe dualitu vlny a částice 

- dovede zobrazovat čočkou a zrcadlem 

početně i graficky 

- chápe světlo jako specifický druh 

elektromagnetického vlnění 

 

 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a 

Elektřina a magnetismus 
- elektrický náboj, Coulombův náboj 

- intenzita elektrického pole, pole 

radiální a homogenní 

- kondenzátor, kapacita kondenzátoru, 

spojování kondenzátorů 

- elektrický proud, Ohmův zákon, 

spojování rezistorů, elektrický proud v 

kapalinách a plynech 

- polovodiče 

- magnetické pole, magnetické pole 

vodiče s proudem, působení pole na 

vodič s proudem, elektromagnetická 

indukce, střídavý proud, 

elektromagnetické vlnění 

 

 

Vlnění a optika  
- harmonické pohyby, okamžitá 

výchylka, rychlost, zrychlení 

kmitavého pohybu, rovnice kmitavého 

pohybu 

- dynamika kmitavého pohybu 

- mechanické vlnění, druhy, rovnice 

vlnění 

- světlo a jeho šíření 

- zobrazování zrcadlem a čočkou 

- spektrum elektromagnetického vlnění 

 

Fyzika atomu 
- struktura atomu, fotoelektrický jev, 

30 
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jaderného záření 

- popíše podstatu štěpné a 

termonukleární reakce 

 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu 

- zná složení sluneční soustavy 

- popíše vývoj hvězd 

- zná současné teorie vzniku a vývoje 

vesmíru 

přirozená a umělá radioaktivita, 

jaderné reakce 

 

Vesmír 
- sluneční soustava, Keplerovy zákony, 

vývoj hvězd, struktura vesmíru, 

kosmologické teorie 

 

 

 

 

4 
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Učební osnova předmětu  

CHEMIE 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 520 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:   

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní teoretické vědomosti a intelektuální 
dovednosti z obecné chemie, z chemie anorganických a organických sloučenin, které 
jsou potřebné pro pochopení vztahů mezi strukturou látek, jejich vlastnostmi a 
možnostmi jejich praktického použití. Výuka směřuje k praktickému zvládnutí 
chemických výpočtů, chemického názvosloví anorganických i organických sloučenin, k 
pochopení a aplikaci základních principů chemických reakcí, k porozumění pojmů, které 
se vztahují ke stavbě atomu, chemické vazbě, periodické soustavě prvků. Chemie tvoří 
základ pro další odborné vzdělávání a je zařazena mezi základní odborné předměty. 
Učební osnova obsahuje kromě základního i rozšiřující a specifické učivo, které 
prohlubuje a doplňuje odbornou složku vzdělání. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo je rozděleno do čtyř ročníků. V prvním ročníku se žáci věnují obecné a 
anorganické chemii, kde se seznámí s chemickými zákony a veličinami, které aplikují v 
praktických příkladech, s vlastnostmi a reakcemi prvků a jejich anorganických 
sloučenin. Druhý ročník zahrnuje učivo organické chemie, která se zabývá vlastnostmi a 
reaktivitou uhlovodíků a jejich derivátů ve vztahu k jejich složení a struktuře, se 
základními principy tvorby organického názvosloví. Ve třetím očníku se žáci seznámí 
s fyzikální chemií a vztahem mezi chemií a fyzikou. Učivo je rozšířeno o nauku o 
skupenstvích hmoty, chemických zákonitostech termodynamiky, kinetiky a 
elektrochemie. Vytváří ucelený systém. Ve čtvrtém ročníku jsou zařazeny matematické 
celky – biochemie a makromolekulární látky. Žáci si osvojí význam bílkovin, tuků a 
cukrů, seznámí se s pojmy polymerace a zvládnou základy výroby polymerních látek.  

Výuka předmětu vyžaduje znalosti a dovednosti předmětů matematika (výpočty 
příkladů, vyrovnávání rovnic, převody jednotek), fyzika (základní fyzikální zákony, 
převody jednotek), ochrana životního prostředí (zacházení s nebezpečnými látkami) 
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu Přírodovědné vzdělávání–chemické 
vzdělávání, z varianty A (vysoké nároky). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je tvořena výkladovou částí, kterou může představovat přednáška pro úvod do 
složitější problematiky či k systematizaci poznatků nebo vysvětlování učiva, případně 
metodou rozhovoru s využíváním problémových otázek. Při každém způsobu výuky lze 
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využít i práci s učebnicí. Vedle slovních metod jsou pak využívány i metody názorně 
demonstrační (fólie, film, video, demonstrační pokus) a k procvičení a zopakování učiva 
lze použít i didaktické hry. Žáci se učí pracovat samostatně i ve skupinách na zadaných 
úkolech, při kterých musí využívat informace získané z odborných textů a internetu. 
Tyto informace písemně zpracovávají a v diskusích obhajují. Probranou látku žáci 
procvičují formou domácích úkolů. Výuku doplňují exkurze, případně návštěvy různých 
výukových center. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení využívá klasifikační stupnici i slovní hodnocení. Znalosti žáků jsou ověřovány 
písemnými testy nebo slovním zkoušením po každé uzavřené a probrané kapitole. Při 
hodnocení je zahrnut i zohledněn individuální přístup žáka ke studiu předmětu chemie i 
kvalitě zpracovávaných úloh. Dle potřeby žáků jsou využívány i individuální konzultace 
a pomoc vyučujícího. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Předmět chemie rozvíjí tyto kompetence: 

a) Kompetence k učení: Předmět vede žáky k ovládání různých technik učení, studijnímu 
a analytickému čtení, porozumění mluvenému odbornému textu a využívání různých 
informačních zdrojů. Předmět žákům umožňuje sledovat a hodnotit pokrok při jejich 
vzdělávání a učí žáky přijímat kritické hodnocení výkonů. 

b) Kompetence k řešení problémů: Předmět vyžaduje a učí žáky porozumět bezchybně 
problému, určit jádro problému, vyžaduje třídění informací k jeho vyřešení. Předmět učí  
žáky navrhovat a prosazovat optimální způsob řešení problémů. Přímo vybízí k hledání 
alternativních způsobů řešení, dále pak vyhodnocovat a ověřovat správnost řešení.  

c) Komunikativní kompetence: žáci se učí vyjadřovat své myšlenky a formulovat 
jednoznačně, přesně, výstižně a srozumitelně. 

d) Matematické kompetence: žáci se učí používat běžné i netradiční jednotky základních 
veličin, běžné i méně běžné kvantifikátory. Předmět vede žáky přímo k odhadování 
výsledků řešení dané úlohy. Učí žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty, 
matematizovat reálné situace.  

e) Kompetence využívat prostředky IKT: Předmět rozvíjí a podporuje využívání 
počítačů, získávání informací pomocí prostředků IKT, jejich zpracování pomocí PC, 
komunikaci elektronickou poštou a zároveň posiluje nutnost posuzování věrohodnosti 
takto získaných dat.  

Z odborných kompetencí vede výuka předmětu chemie žáky ke správnému používání 
chemické terminologie, názvů a vzorců, zápisů chemických rovnic. Žáci klasifikují 
chemické látky a chemické děje podle jejich obecných a specifických znaků, chápou 
vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek. Žáci aplikují získané poznatky při řešení 
chemických úloh a problémů i při řešení životních situací, rozpoznávají příčiny i 
následky svého konání, umějí zdůvodnit význam nových chemických poznatků pro 
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společnost (nové materiály, výrobní postupy). Současně rozvíjí používání informačních a 
komunikačních technologií pro získávání informací a jejich následné zpracování při 
samostatné i kolektivní práci a při projektech. S tím souvisí i rozvoj základních 
matematických postupů (zpracovávání protokolů v grafické podobě, tabulky, schémata, 
výpočty příkladů, vyrovnávání rovnic).  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva matematiky, fyziky, biologie, ekologie, 
strojů a zařízení a chemické výpočty. Na předmět volně navazuje analytická chemie a 
chemická technologie. 
 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 140 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vysvětlí význam chemie 

- vysvětlí důvody rozvoje chemických 

věd 

- popíše význam objevů pro společnost 

- zhodnotí tyto objevy z dnešního 

pohledu 

 

 

 

- vysvětlí význam chemických poznatků 

pro společnost 

 

- vymezí pojem prvek a sloučenina 

- rozliší typ soustavy 

- vysvětlí rozdíl mezi směsí a chemicky 

čistou látkou 

 

 

- vysvětlí význam protonového a 

nukleonového čísla 

- objasní rozdíly mezi pojmy prvek, 

neklid, izotop 

 

- používá názvy a značky prvků 

- určí oxidační číslo prvku 

- pojmenuje a napíše vzorec 

anorganických sloučenin 

 

 

 

 

Dějiny oboru chemie 
- pojem chemie, vývoj chemie jako 

vědy 

- objevy prvků a chemických látek a 

jejich vlastností 

- objevy výrobních postupů 

- významní chemici a jejich podíl na 

rozvoji chemie  

 
Úvod do chemie, obsah předmětu  
  

 

Látky, dělení látek  
- třídění látek 

- soustava otevřená, uzavřená, izolovaná 

- soustava homogenní, heterogenní, 

koloidní 

 

Základní charakteristiky látek 
- protonové číslo 

- nukleonové číslo 

- nuklid, izotop 

 

Názvosloví anorganických 
sloučenin 
- oxidy, peroxidy, hyperoxidy, ozonidy 

- halogenidy, sulfidy, kyanidy, 

thiokyanatany 

- hydridy, hydroxidy 

- bezkyslíkaté a oxokyseliny, vícesytné 

kyseliny, polykyseliny 
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- vysvětlí základní chemické zákony na 

konkrétních příkladech 

- využívá Avogadrův zákon pro výpočty 

 

 

 

 

 

- napíše a vysvětlí vztahy pro výpočet 

základních chemických veličin 

- odvodí jednotky 

- objasní rozdíl mezi relativní 

molekulovou (atomovou) hmotností a 

molární (atomovou) hmotností 

- řeší příklady pro výpočet koncentrace 

roztoku 

 

- popíše vývojové představy o složení 

atomu 

- vysvětlí význam kvantových čísel  

- odvodí elektronové konfigurace prvků 

- vyřeší a objasní rovnice radioaktivních 

rozpadů 

 

 

- vysvětlí pojmy perioda, skupina 

- zařadí a klasifikuje prvky periodické 

soustavy 

- určí počet valenčních elektronů prvků 

 

 

- objasní principy jednotlivých typů 

chemické vazby 

- popíše charakter vazby v jednodušších 

chemických sloučeninách 

- vysvětlí strukturu molekuly pomocí 

teorie hybridizace 

 

 

 

 

 

 

 

- thiokyseliny, peroxokyseliny, 

halogenkyseliny 

- soli a hydrogensoli, hydráty 

- podvojné soli a zásadité soli 

- komplexní sloučeniny 

 

Základní chemické zákony  
- zákon zachování hmotnosti 

- zákon zachování energie 

- zákon stálých poměrů slučovacích 

- zákon násobných poměrů slučovacích 

- zákon stálých poměrů objemových 

- Avogadrův zákon 

 

Hmotnost, látkové množství  
- atomová hmotnostní jednotka 

- relativní atomová hmotnost 

- molární hmotnost 

- látkové množství 

- hmotnostní zlomek 

 

 

 
Složení a struktura atomu  
- vývoj představ o atomu – Dalton, 

Rutheford, Bohr 

- kvantově mechanický model atomu 

- ionizace 

- radioaktivita, příklady rovnic 

- interakce záření s jádry atomů 

 

Periodická soustava prvků  
- periodický zákon, periody, skupiny 

- rozdělení tabulky, prvky nepřechodné, 

přechodné a vnitřně přechodné 

- umístění prvků a valenční vrstva 

 

Chemická vazba  
- dělení vazeb z hlediska vazebné 

energie 

- kovalentní vazba, typy překryvů, 

násobné vazby 

- hybridizace 

- koordinačně - kovalentní vazba 

- polární a nepolární vazby, iontová 

vazba 

- kovová vazba 

- vodíková vazba 

- van der Waalsova vazba 
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- určí ze zápisu reakce její typ a 

stechiometrické koeficienty 

- definuje oxidaci, redukci 

 

- definuje rychlost chemické reakce 

- vysvětlí teorii aktivovaného komplexu 

- objasní podstatu chemické rovnováhy 

 

 

 

 

- vysvětlí vlastnosti, přípravu, výrobu, 

použití vodíku 

- uvede přehled sloučenin vodíku 

- popíše fyzikální a chemické vlastnosti 

vody 

- objasní význam čistoty vody a 

možnosti kontaminace 

 

 

 

 

- popíše fyzikální a chemické vlastnosti 

nepřechodných prvků 

- uvede přípravu, použití a sloučeniny 

nepřechodných prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

- popíše fyzikální a chemické vlastnosti 

přechodných prvků 

- uvede přípravu, použití a sloučeniny 

přechodných prvků 

 

 

 

 

 

 

 

- charakterizuje f–prvky a jejich 

základní vlastnosti 

Chemické reakce 
- typy chemických reakcí 

- dělení chemických reakcí 

 

Kinetika chemických reakcí  
- reakční rychlost 

- teorie aktivovaného komplexu 

- katalýza, inhibice 

- chemická rovnováha 

- proteolytické reakce 

 

Vodík, výskyt, vlastnosti, 
sloučeniny, 
- příprava, použití 

- složení, struktura a význam enzymů 

- kofaktory enzymů, vitaminy 

- rozdělení enzymů 

- mechanismus a specifika enzymové 

katalýzy 

- faktory ovlivňující enzymy 

- hormony 

 

Nepřechodné prvky, výskyt, 
vlastnosti, sloučeniny, přípravy, 
použití 
- p6 - prvky, vzácné plyny 

- p5 - prvky, halogeny 

- p4 - prvky, chalkogeny 

- p3 - prvky 

- p2 - prvky 

- p1 - prvky 

- s1 - prvky, alkalické kovy 

- s2 - prvky, kovy alkalických zemin 

 

Přechodné kovy, výskyt, 
vlastnosti, 
- sloučeniny, přípravy, použití 

- koordinační sloučeniny 

- prvky skupiny železa 

- prvky skupiny manganu 

- prvky skupiny chromu 

- prvky skupiny vanadu a titanu 

- prvky skupiny zinku 

- prvky skupiny mědi 

 

F - prvky, lanthanoidy, aktinoidy, 
transurany 
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2. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 136 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vysvětlí pojmy anorganická a 

organická chemie 

- vysvětlí význam náhradních hmot pro 

lidstvo a uvede příklady 

- popíše stinné stránky užívání 

organických látek v běžném životě 

 

 

 

- zhodnotí postavení atomu uhlíku v 

periodické soustavě prvků z hlediska 

počtu a vlastností organických 

sloučenin 

- zapíše organickou sloučeninu 

empirickým, molekulovým, 

strukturním, elektronovým a 

racionálním vzorcem 

- klasifikuje organické reakce (adici, 

substituci, eliminaci, přesmyk) 

- charakterizuje organické reakce podle 

způsobu štěpení vazby (homolytické, 

heterolytické) a typu interagujících 

částic (elektrofilní, nukleofilní a 

radikálové) 

 

 

- klasifikuje skupiny uhlovodíků a jejich 

derivátů 

- používá systematické i triviální názvy 

a vzorce jednotlivých typů uhlovodíků 

a jejich derivátů 

- vysvětlí základní názvoslovné principy 

(substituční, aditivní) 

 

- pojmenuje a zapíše libovolný 

uhlovodík, zná principy jejich přípravy 

- popíše řetězovou a geometrickou 

izomerii alkanů a alkenů 

- popíše fyzikální vlastnosti uhlovodíků 

- uvádí metody přípravy uhlovodíků 

- popíše, vysvětlí průběh a použije 

radikálovou substituci, elektrofilní, 

radikálovou a nukleofilní adici, 

elektrofilní substituci 

- používá Markovnikovo pravidlo 

Historie organické chemie  
- objev rozdílu mezi anorganickými a 

organickými látkami 

- význam organických látek jako 

náhražek přírodních materiálů 

- objev polymerů 

- využití organických látek v životě lidí 

- významní organičtí chemici 

 
Vlastnosti sloučenin uhlíku  
- uhlík a jeho hybridní stavy 

- typy vazeb ve sloučeninách uhlíku 

- typy vzorců 

- izomerie 

- indukční a mezomerní efekt 

- klasifikace chemických reakcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace a názvosloví 
organických sloučenin  
- rozdělení organických sloučenin, 

obecné vzorce 

- názvosloví uhlovodíků a jejich 

derivátů 

 

 

Uhlovodíky 
- definice alkanů, alkenů, alkynů a 

jejich cyklosloučenin 

- definice arenů, charakteristika 

aromatického stavu 

- fyzikální a chemické vlastnosti 

- reaktivita 

- příprava a výroba 

- zástupci a jejich použití 
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- popíše praktické použití a vlastnosti 

vybraných uhlovodíků, vysvětlí 

negativní působení uhlovodíků na 

životní prostředí, toxické účinky arenů 

 

- charakterizuje halogenderiváty, 

používá jejich názvosloví 

- popíše fyzikální vlastnosti 

- popíše, vysvětlí princip a použije 

nukleofilní substituci, eliminaci 

- popíše metody přípravy 

halogenderivátů 

- objasní toxické působení 

halogenderivátů, jejich role při 

znečišťováni životního prostředí 

 

- charakterizuje a pojmenuje libovolnou 

organokovovou sloučeninu 

- popíše metody jejich přípravy 

- popíše a vysvětlí různé typy reakcí 

organokovových sloučenin 

(nukleofilní adici, elektrofilní 

substituci) 

- popíše praktické použití a vlastnosti 

vybraných organokovových sloučenin 

 

- charakterizuje nitrosloučeniny, aminy, 

azosloučeniny a diazoniové soli, 

nitrily, používá jejich názvosloví 

- popíše fyzikální vlastnosti každé 

skupiny 

- popíše a vysvětlí základní typy reakcí 

a jejich průběh (redukce 

nitrosloučenin, diazotace a kopulace 

aminů, nukleofilní substituce) 

- objasní bazicitu aminů, nitrosloučenin, 

azosloučenin a diazoniových solí 

- vysvětlí vlastnosti a použití vybraných 

dusíkatých derivátů 

- charakterizuje trioly, sulfidy a 

sulfonové kyseliny, používá jejich 

názvosloví 

- popíše fyzikální vlastnosti každé 

skupiny 

- popíše metody přípravy 

- vysvětlí vlastnosti a použití vybraných 

sirných derivátů 

 

- charakterizuje alkoholy a fenoly, 

ethery, aldehydy a ketony, 

 

 

 

 

Halogenderiváty 
- definice halogenderivátů 

- fyzikální a chemické vlastnosti 

- reaktivita 

- příprava a výroba 

- zástupci a jejich použití 

 

 

 

 

 

Organokovové sloučeniny  
- definice organokovových sloučenin 

- fyzikální a chemické vlastnosti  

- reaktivita 

- příprava a výroba 

- zástupci a jejich použití 

 

 

 

 

Dusíkaté a sirné deriváty 
uhlovodíků 
- definice nitrosloučenin, primárních, 

sekundárních a terciárních aminů, 

nitrilů 

- definice thiolů, sulfidů a sulfonových 

kyselin 

- fyzikální a chemické vlastnosti každé 

skupiny 

- reaktivita každé skupiny 

- příprava a výroba každé skupiny 

- zástupci a jejich použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků  
- definice alkoholů, fenolů, etherů, 

karbonylových sloučenin, 
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karboxylové kyseliny a jejich funkční 

a substituční deriváty, používá jejich 

názvosloví 

- objasní fyzikální vlastnosti 

- vysvětlí podstatu rozdílných 

acidobazických vlastností alkoholů a 

fenolů, acidity karboxylových kyselin 

- charakterizuje optickou izomerii u 

hydroxykyselin a aminokyselin 

- popíše a vysvětlí vznik peptidů z 

aminokyselin 

- popíše a vysvětlí princip základních 

reakcí (nukleofilní substituci, oxidaci a 

redukci u alkoholů a fenolů, 

nukleofilní substituci a eliminaci u 

etherů, nukleofilní adici, redukci a 

oxidaci u aldehydů a ketonů, přeměny 

karboxylových kyselin na jejich 

substituční a funkční deriváty, 

neutralizaci esterifikaci) 

- popíše praktické použití alkoholů, 

fenolů, etherů, karbonylových 

sloučenin, karboxylových kyselin a 

jejich derivátů (hydroxykyseliny, 

aminokyseliny, halogenkyseliny, 

estery, amidy, anhydrity, soli, 

halogenidy) 

 

 

- klasifikuje heterocyklické sloučeniny 

podle velikosti kruhu, typu a počtu 

heteroatomů v kruhu 

- popíše strukturu heterocyklů, jejich 

vlastnosti a praktické použití 

 

 

karboxylových kyselin a jejich 

substitučních a funkčních derivátů 

- fyzikální a chemické vlastnosti každé 

skupiny 

- reaktivita sloučenin každé skupiny  

- příprava a výroba sloučenin každé 

skupiny 

- zástupci a použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heterocyklické sloučeniny  
- definice heterocyklů 

- fyzikální a chemické vlastnosti 

- zástupci a použití 
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3. ročník: 4 hodiny týdně (z toho 1 laboratoře), celkem 132 hodin (z toho 33 
laboratoře) 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- zhodnotí význam fyzikální chemie pro 

teoretické i aplikované chemické 

disciplíny 

 

- charakterizuje jednotlivé skupenské 

stavy hmoty a rozlišuje jejich rozdíly 

- má přehled o jejich struktuře 

Úvod do fyzikální chemie  
- vztah k ostatním chemickým oborům 

- členění fyzikální chemie 

 

Skupenské stavy hmoty 
- plazma 

- plyny – ideální plyn, kinetická teorie, 

směsi ideálního plynu 
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- rozlišuje jejich vlastnosti 

- vysvětlí přeměny skupenství 

- reprodukuje jednotlivé zákony a 

aplikuje je při řešení příkladů 

 

 

 

 

 

- využívá znalostí v návaznosti na učivo 

fyziky 

- vysvětlí základní termodynamické 

pojmy 

- analyzuje termodynamické děje 

- interpretuje výměnu energie mezi 

soustavami 

- vysvětlí význam tepelné kapacity 

- popíše význam entropie, samovolnosti 

dějů 

- uvede princip tepelných strojů 

- formuluje obecné podmínky 

termodynamické rovnováhy 

- charakterizuje stavové změny v 

blízkosti absolutní nuly 

- řeší termodynamické výpočty na 1. a 

2.větu termodynamickou 

- definuje reakční teplo a rozlišuje 

druhy reakčních tepel 

- vyjmenuje druhy tepel skupenských 

přeměn 

- řeší tepelný efekt chemických reakcí 

pomocí Hessova a Kirchhoffova 

zákona 

 

- vysvětlí základní pojmy (fáze, počet 

složek, stupeň volnosti) 

- zdůvodní význam fázového diagramu 

vody 

- zdůvodní význam fázových diagramů 

dvousložkových soustav 

- charakterizuje chování zředěných 

roztoků a příslušné zákony 

- uvede principy metod využívající 

koligativních vlastností 

- zdůvodní praktické využití rozdělovací 

rovnováhy 

- vysvětlí druhy adsorpce a její 

praktické uplatnění 

- formuluje termodynamické aspekty 

chemických reakcí 

- reálné plyny, zkapalňování plynů, 

kritický stav 

- kapaliny – struktura a stavové 

vlastnosti kapalin, metody měření 

- tuhé látky – amorfní a krystalické 

látky, struktura, krystalografické 

soustavy 

 

Termodynamika – 
termodynamické principy 
 

první věta termodynamická 

- termodynamické systémy, veličiny, 

vnitřní energie, práce 

termodynamických soustav, vratné a 

nevratné děje 

- formulace 1.věty termodynamické 

- aplikace 1.věty termodynamické 

druhá věta termodynamická 

- entropie 

- tepelné stroje 

termodynamické funkce 

- Helmholtzova Gibbsova energie 

- chemický potenciáltTřetí věta 

termodynamická 

- obecná formulace 3.věty 

termodynamické 

termochemie 

- termochemické zákony 

- slučovací a spalná tepla 

- tepla skupenských přeměn 

- závislost reakčních tepel na teplotě 

  

Rovnovážné stavy 
- fázové rovnováhy 

- Gibbsův fázový zákon 

- jednosložkové soustavy 

- fázový diagram jednosložkové 

soustavy 

- dvousložkové soustavy kapalina – 

plyn, kapalina – kapalina, chování 

zředěných roztoků, rovnováha mezi 

kapalnou a tuhou fází 

- třísložkové soustavy rozdělovací 

rovnováha, 

- fázový diagram třísložkové soustavy  

adsorpční rovnováhy 

- adsorpce 

- adsorpční izoterma 

chemické rovnováhy 
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- vysvětlí podmínky vzniku chemické 

rovnováhy 

- charakterizuje faktory ovlivňující 

rovnovážnou konstantu 

- řeší výpočty chemických rovnováh 

 

 

- popíše základní pojmy (řád reakce, 

rychlostní konstanta, aktivační 

energie, katalyzátor) 

- vysvětlí druhy katalýzy a její praktické 

využití 

 

- popíše druhy elektrolytů, zná příklady 

- dovede seřadit elektrolyty podle 

odlišného průběhu elektrolytické 

disociace 

- vysvětlí možnosti použití součinu 

rozpustnosti 

- aplikuje význam pH 

- popíše význam hydrolýzy solí 

- uvede využití tlumivých roztoků v 

praxi; 

- rozlišuje druhy vodivosti elektrolytů 

- zná příklady elektrochemických a 

elektrodových dějů 

- vysvětlí význam a využití elektrolýzy 

v praxi 

- popíše elektrodové děje 

- vysvětlí druhy elektrod a jejich 

- praktické použití 

- jmenuje typy elektrochemických 

zdrojů 

 

- využívá znalostí z učiva fyziky při 

vysvětlování jednotlivých optických 

jevů 

- optické vlastnosti aplikuje na optické 

metody 

- charakterizuje emisní spektra, 

absorpční spektra a molekul. spektra 

- charakterizuje rozptyl světla v 

koloidních soustavách 

 

 

 

- provádí fyzikálně chemická měření 

- sleduje probíhající fyzikálně chemické 

děje v soustavách 

- pracuje podle pracovního návodu 

- zákon chemické rovnováhy, 

rovnovážná konstanta 

- princip pohyblivé rovnováhy 

- závislost rovnovážné konstanty na 

teplotě 

 

Chemická kinetika  
- reakční rychlost 

- katalýza 

 

 

 

Elektrochemie 
rovnováhy v roztocích elektrolytů 

- elektrolytická disociace elektrolytů 

- disociace kyselin a zásad 

- součin rozpustnosti 

- teorie kyselin a zásad, proteolytické 

reakce 

- autoionizace vody, pH 

- hydrolýza 

- tlumivé roztoky 

elektrolytická vodivost 

- druhy vodivosti elektrolytů 

- zákony elektrolytické vodivosti 

- elektrolýza 

elektrodové rovnováhy 

- elektrodové děje a elektrodový 

potenciál 

- elektrody 

- elektrochemické články a zdroje 

proudu 

 

Interakce hmoty 
s elektromagnetickým zářením  
- elektromagnetické záření 

- optické vlastnosti látek odraz, lom, 

disperze, dvojlom, rozptyl 

- emisní a absorpční spektra látek 

- barevnost látek 

- optické vlastnosti koloidních soustav 

 

 

Laboratorní cvičení 
 

Bezpečnost práce 
- laboratorní řád, organizace práce, 

práce s přístroji, bezpečnost práce 

- zásady práce a údržby měřících 

přístrojů, měřící metody, 
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- dodržuje pravidla bezpečnosti při práci 

 

 

- vede záznamy naměřených hodnot 

- provádí výpočty a závěry měření 

- získá základní znalosti při práci s 

laboratorní technikou a její údržbou 

- zpracovává výsledky měření včetně 

tabulek a grafů v elektronické podobě 

 

 

vyhodnocování naměřených veličin 

 

Fyzikálně chemická měření:  
- hustota kapalin pyknometrickou 

metodou 

- hustota pevných látek 

- hustota kapalin Mohrovými vahami 

- viskozita kapalin kapilárním 

viskozimetrem 

- viskozita kapalin výtokovým 

viskozimetrem 

- viskozita kapalin tělískovým 

viskozimetrem 

- povrchové napětí stalagmometrickou 

metodou 

- závislost viskozity na teplotě 

- závislost bodu varu na tlaku, aplikace 

Augustovy rovnice 

- stanovení reakčního tepla, určení 

tepelné kapacity kalorimetru 

- ebulioskopické stanovení relativní 

molekulové hmotnosti 

- kryoskopické stanovení relativní 

molekulové hmotnosti 

- extrakce 

- rovnováha mezi kapalnou a tuhou fází 

v kondenzovaných soustavách, 

rozpustnost solí 

- vodivost slabých elektrolytů 

- disociační konstanta slabých 

elektrolytů 
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4. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 112 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- charakterizujte předmět biochemie a 

vysvětli její vztah k ostatním 

přírodním vědám 

- vyjmenuje a charakterizuje základní 

vlastnosti živých soustav 

- charakterizuje biogenní prvky a uvede 

jejich význam 

- uspořádá organismy podle složitosti, 

typu buňky, vztahu ke kyslíku, 

způsobu výživy 

 

- používá vzorce a názvosloví 

Úvod do studia biochemie  
- předmět studia, vztah k jiným vědám 

- charakteristika, vlastnosti a chemické 

složení živých soustav 

- třídění živých soustav 

- buňky 

 

 

 

 

 

Aminokyseliny a bílkoviny  
- vlastnosti a význam bílkovin 
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vybraných proteinogenních 

aminokyselin, charakterizuje 

esenciální aminokyseliny 

- vysvětli tvorbu amfiontu a 

izoelektrický bod 

- objasní vznik peptidické vazby 

- popíše typy struktury bílkovin, 

charakterizuje denaturaci 

- klasifikuje základní bílkoviny a 

vysvětlí funkci vybraných bílkovin v 

organismu 

 

- charakterizuje a klasifikuje sacharidy 

- objasní strukturu základních pentos a 

hexos, používá jejich názvosloví 

- vyjádří acyklickou a cyklickou 

strukturu základních pentos a hexos 

pomocí Fischerových a Haworthových 

vzorců 

- vysvětlí podstatu gykosidické vazby a 

podstatu zkoušky redukujících a 

neredukujících disacharidů pomocí 

Fehlingova a Tollensova činidla 

- popíše složení základních disacharidů 

a jejich význam 

- popíše chemické složení základních 

polysacharidů a uvede jejich význam 

pro organismy 

 

- charakterizujte základní typy lipidů 

- sestaví vzorec triacylglycerolu 

- popíše vlastnosti triacylglycerolů, 

srovná rozdíly mezi tuky a oleji, 

popíše princip zmýdelnění a princip 

čistícího účinku mýdla 

 

- popíše a rozliší strukturu DNA a RNA 

- charakterizuje nukleosidy, nukleotidy 

a polynukleotidy 

- objasní význam DNA a různých typů 

RNA v organismu 

 

- charakterizuje enzymy jako 

biokatalyzátory a vysvětlí jejich 

strukturu 

- vyjmenuje základní koenzymy a 

objasní jejich funkci 

- charakterizuje vitaminy, popíše jejich 

klasifikaci a vysvětlí jejich význam 

pro lidský organismus 

- aminokyseliny, jejich rozdělení, 

vlastnosti a význam 

- peptidy, peptidická vazba 

- struktura, rozdělení a přehled bílkovin 

 

 

 

 

 

 

 

Sacharidy 
- vlastnosti, význam a rozdělení 

sacharidů 

- monosacharidy – chemismus, 

rozdělení, genetická řada, necyklické a 

cyklické struktury, reakce 

monosacharidů, přehled a význam 

důležitých monosacharidů, deriváty 

monosacharidů 

- oligosacharidy – chemismus, 

rozdělení, glykosidická vazba, přehled 

oligosacharidů s důrazem na 

disacharidy 

- polysacharidy – chemismus, struktura 

a složení, vlastnosti, přehled 

 

 

Lipidy 
- chemismus, vlastnosti a složení lipidů, 

mastné kyseliny 

- výskyt, význam, rozdělení a přehled 

lipidů  

 

 

Nukleové kyseliny  
- chemické složení, struktura 

- typy nukleových kyselin, jejich 

charakteristika, význam a funkce v 

organismech 

 

Biokatalyzátory 
- složení, struktura a význam enzymů 

- kofaktory enzymů, vitaminy 

- rozdělení enzymů 

- mechanismus a specifika enzymové 

katalýzy 

- faktory ovlivňující enzymy 

- hormony 
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- popíše princip enzymové katalýzy; 

- popíše vliv teploty a pH na aktivitu 

enzymů 

- vysvětlí funkci hormonů 

 

 

- vysvětlí energetický a látkový 

mechanismus  

- charakterizuje katabolické a 

anabolické děje 

- popíše průběh fotosyntézy a vysvětlí 

její význam pro tvorbu látek 

 

- orientuje se v základních pojmech a 

zákonitostech léčiv 

- popíše způsoby získávání léčiv od 

izolace z přírodních látek po syntézu 

strukturních analog 

- popíše aplikační cesty léčiv, jejich 

výhody a nevýhody 

- vysvětlí distribuci léčiva v organismu, 

jeho biotransformaci a působení na 

organismus 

 

- popíše polymerní látky, struktury a 

skupenství 

- vysvětlí problematiku používání 

polymerů, jejich vliv na životní 

prostředí a problémy likvidace 

 

 

- vysvětlí principy konkrétních 

výrobních postupů při výrobě různých 

druhů polymerů 

 

 

 

 

 

Metabolismus 
- energetický a látkový metabolismus 

- katabolické a anabolické děje 

- fotosyntéza, její průběh a význam 

 

 

 

 

Léčiva 
- základní pojmy chemie léčiv 

- historie a vývoj léčiv 

- aplikace léčiv 

- mechanismus účinku léčiv 

- eliminace léčiv 

- vývoj nového léku 

 

 

 

 

Makromolekulární látky 
- struktura 

- skupenské stavy polymerů 

- druhy polymerací 

- využití 

- likvidace 

 

Výroby jednotlivých typů 
polymerů 
- polymerace 
- polykondenzace 
- polyadice 
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Učební osnova předmětu  

BIOLOGIE 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 137 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Obecným cílem biologie je vytváření vědomostí a znalostí o struktuře a funkci 
organismů, pochopení jejich vzájemných vztahů i vztahů mezi neživou a živou přírodou. 
Biologie zaměřená na studium živé přírody, tedy i člověka, směřuje k pochopení 
základních zákonů přírody a jejich respektování. 

Prioritním cílem výuky biologie je formování vztahu k přírodě a její ochraně a úctě k 
životu. Podílí se na vytváření etických hodnot a estetického cítění ve vztahu k živým 
organismům a jejich životnímu prostředí a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Úvodní část předmětu je věnována obecné biologii, zabývá se tedy charakteristikou 
samotného předmětu, obecnými vlastnostmi živých soustav a otázkou vzniku a vývoje 
života na Zemi. Další kapitola zahrnuje učivo o virech a prokaryotických organismech z 
domén Archea a jejich anatomii, fyziologii a systematické řazení. Samostatný tematický 
celek je věnován biologii člověka, kde se klade důraz nejen na stavbu a funkci 
jednotlivých orgánových soustav, ale i na péči o zdraví. Učivo týkající se zdraví lze v 
závislosti na potřebách vyučujícího pojmout jako samostatnou kapitolu nebo je zahrnout 
do okruhu, který se věnuje biologii člověka. Následuje kapitola o dědičnosti a 
proměnlivosti organismů, a celé učivo biologie završuje ekologie, která popisuje vztahy 
mezi probranými skupinami organismů a vztahy mezi živou a neživou přírodou. 

Biologické poznatky jsou využívány především v předmětech biochemie (chemické 
složení živých soustav, jejich metabolismus a fyziologie) a ochrana životního prostředí 
(ekologie). Biologie navazuje na učivo chemie (biogenní prvky a sloučeniny) a 
společenskovědního a ekonomického základu (duševní zdraví, partnerské vztahy). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je realizována formou výkladu učitele, který je doplněn vhodnými didaktickými 
pomůckami, např. nástěnnými obrazy a schématy, fotografiemi a obrázky živočichů, 
rostlin a hub, ať již jednotlivě nebo v atlasech. Tento způsob výuky je doplněn 
autodidaktickými metodami při práci s učebními texty a atlasy a při týmové práci. 
Uplatňuje se také řízená diskuze mezi skupinami, a to zejména v tematickém celku o 
zdraví, kdy je třeba rozebrat a obhájit názor na jednotlivá níže uvedená témata. Při 
výuce biologie jsou zadávány problémové úlohy a drobné projekty, které žáci řeší 
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jednotlivě nebo ve skupinách. Výuka je dále doplněna exkurzemi, např. do botanické 
zahrady, zoologické zahrady apod. Ve třetím ročníku je výuka vedena formou výkladu 
v anglickém jazyce. Žáci si díky tomu osvojí nejen běžnou komunikaci v cizím jazyce, ale 
také řadu odborných termínů užitečných pro praxi. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni ústně i písemnou formou. Při hodnocení písemných testů se využívá 
klasifikační stupnice v návaznosti na bodový systém, případně procentuální vyjádření. 
Slovní hodnocení, sebehodnocení a kolektivní hodnocení se zařazuje při práci v týmu a 
při řízené diskuzi na určité téma. Při písemném a ústním zkoušení je kladen důraz na 
porozumění učiva a aplikaci teoretických poznatků na konkrétní příklady z přírody. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Předmět biologie rozvíjí tyto klíčové kompetence: 

V kompetencích k učení vzdělání směřuje k tomu, aby žáci ovládali různé techniky učení 
a uměli si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. Během výuky jsou uplatňovány 
různé způsoby práce s textem, žáci se učí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. 
Důraz je kladen na porozumění výkladu, žáci se učí pořizovat si poznámky.  

Učivo rozvíjí i komunikativní kompetence a kompetence využívat informační a 
komunikační technologie a pracovat s informacemi. Žáci jsou v rámci výuky biologie 
směřováni k tomu, aby byli schopni srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, 
písemně si zaznamenávali podstatné údaje z textů i z výkladu učitele, přijímali a 
odpovědně plnili zadané úkoly. Jsou vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů, 
včetně internetu, k tomu, aby při řešení problému využívali logické i empirické myšlení a 
využívali svých dříve nabytých zkušeností a dovedností. 

Odborné kompetence jsou rozvíjeny tak, že učivo biologie vede žáky k respektu k životu 
a jeho trvání jako nejvyšší hodnotě, k úctě k živé i neživé přírodě, k ochraně přírodního a 
ostatního životního prostředí a napomáhá chápání globálních problémů světa. Žáci si 
také uvědomí důležitost péče o své fyzické a duševní zdraví. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět biologie svým obsahem učiva doplňuje přírodovědné vzdělání, které dále 
zahrnuje chemii a fyziku. Učivo je dále doplňováno a rozšiřováno v základech ekologie. 
Ve třetím ročníku je předmět vyučován v anglickém jazyce a navazuje tak na předmět 
anglický jazyk. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- definuje biologii jako vědu a 

uvědomuje si její návaznost na ostatní 

přírodní vědy 

- vyjádří vlastními slovy základní 

vlastnosti živých soustav 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

- uvede základní taxony, zařadí základní 

skupiny organismů do příslušné 

domény a porovná je 

 

- popíše stavbu a funkci buněčných 

struktur prokaryotické a eukaryotické 

buňky 

- popíše rozdíly ve stavbě, funkci, 

způsobu výživy a zásobních látkách 

buňky rostlinné, živočišné  

 

 

- charakterizuje viry a porovná základní 

vlastnosti virů a buněčných organismu 

- uvede příklady virových onemocnění, 

zejména člověka, možnosti jejich 

prevence 

- popíše stavbu prokaryotické buňky 

- charakterizuje význam bakterií 

- uvede příklady bakteriálních 

onemocnění člověka, možnosti 

prevence a léčby 

 

- charakterizuje říše Prvoci a Chromista 

- uvede nejvýznamnější nemoci člověka 

způsobené prvoky 

 

 

 

 

 

- objasní specifické znaky rostlinné 

buňky 

- popíše typickou stavbu a funkci 

základních vegetativních a 

generativních orgánů rostlin, uvede 

Úvod do biologie jako vědy 
- úvod do biologie jako vědy 

- obecné vlastnosti živých soustav 

- vznik a vývoj života na Zemi 

- rozmanitost života a taxonomie živých 

soustav 

 

 

 

 

 

Stavba a funkce buňky  
- definice buňky 

- jednotlivé struktury buňky a jejich 

funkce 

- rozdíly mezi eukaryotickou a 

prokaryotickou buňkou  

- rozmnožování na buněčné úrovni  

 

Viry a prokaryotické organismy  
- charakteristika, význam a základní 

rozdělení virů, příklady virových 

infekcí 

- charakteristika, význam a základní 

rozdělení prokaryotních organismů, 

příklady bakteriálních infekcí  

 

 

 

 

Prvoci a Chromista 
- rozdíly mezi jednobuněčnými a 

mnohobuněčnými organismy 

- charakteristika, význam a základní 

rozdělení prvoků – zástupci, význam 

pro člověka – onemocnění, prevence 

- charakteristika, význam a základní 

rozdělení chromist  

 

Základy botaniky 
- charakteristika a ekologický význam 

rostlin 

- anatomie a morfologie 

- fyziologie a rozmnožování rostlin 
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jejich hospodářský význam 

- popíše princip fotosyntézy a její 

význam pro biosféru 

- uvede základní fyziologické vlastnosti 

rostlin 

- charakterizuje významné skupiny 

rostlin (řasy, mechorosty, 

kapraďorosty, přesličky, nahosemenné 

rostliny, krytosemenné rostliny) 

 

- porovná společné a rozdílné znaky říše 

hub s říšemi rostlin a živočichů 

- charakterizuje stavby buňky a těla hub 

- uvede hospodářský a ekologický 

význam hub 

- objasní význam hub v potravinářském 

a farmaceutickém průmyslu 

- na obrázcích určí vybrané 

nejvýznamnější zástupce jedlých a 

jedovatých hub 

- popíše stavbu těla lišejníků, jejich 

význam a výskyt 

- základy systému a fylogeneze rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houby a lišejníky  
- charakteristika a morfologie hub 

- ekologický význam hub a význam pro 

člověka 

- hlavní skupiny hub, jejich 

charakteristika, zástupci a význam 

- charakteristika, morfologie, ekologie a 

význam lišejníků 
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2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- popíše hierarchické uspořádání těla 

mnohobuněčných živočichů 

- popíše vznik ektodermu, entodermu a 

mezodermu 

- popíše stavbu, typy a vlastnosti tkání 

- srovná jednotlivé orgánové soustavy u 

základních skupin živočichů 

- vysvětlí význam hmyzu jako 

významné složky suchozemských 

ekosystémů 

- charakterizuje významné taxony 

strunatců, určí vybrané zástupce na 

fotografiích 

Základy zoologie 
- charakteristika a ekologický význam 

živočichů 

- anatomie a morfologie – stavba a 

funkce tkáňových a orgánových 

soustav 

- fyziologie a rozmnožování a vývin 

živočichů 

- základy systému a fylogeneze 

živočichů – významné skupiny 

živočichů, jejich charakteristika, 

zástupci, ekologický a hospodářský 

význam 
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3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 
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- popíše základní anatomickou stavbu 

lidského těla a funkci orgánů v 

lidském těle 

- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

- orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejich alternativních směrech 

 

- orientuje se v základních genetických 

pojmech 

- uvede příklady využití genetiky 

 

Základy biologie člověka  
- základy anatomie a fyziologie – hlavní 

orgánové soustavy, jejich stavba a 

funkce 

- zdraví člověka 

- nemoci člověka 

 

 

 

Dědičnost a proměnlivost  
- základní pojmy a principy genetiky 

- aplikace genetiky v jiných oborech  
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Učební osnova předmětu  

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 35 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu je poskytnout žákům nezbytné poznatky potřebné k získání 
komplexního pohledu na životní prostředí. Důraz je kladen na pochopení vzájemných 
vztahů mezi lidskou existencí a životním prostředím s akcentem na pokoru, se kterou je 
třeba přistupovat k přírodě a její ochraně. Naučí je vnímat životní prostředí jako 
nenahraditelnou součást lidské existence.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žáci jsou vedeni k pochopení základních souvislostí v přírodě. Výuka má umožnit žákům 
poznat podstatu živé bytosti, fyzického prostředí, vztahu prostředí k živým bytostem a 
také dynamiku biosféry a metabolických mechanismů působících na udržení a přežití 
druhů. Má upozornit na sporné stránky projevující se v narušení biosféry, což prezentuje 
vážné nebezpečí pro život vůbec. Na konci ročníku se žáci věnují lidské populaci, 
poznání vztahů člověka a jeho životního prostředí. Studují dopady činností člověka na 
životní prostředí. Ekologická výchova a vzdělání vede k úctě k životu. Je součástí 
humanitních a demokratických ideálů, čímž posiluje rozvoj lidské osobnosti. 

Předmět rozvíjí znalosti získané v předmětu biologie (informace o ekologii, zdraví a 
biosféře), společenskovědní a ekonomický základ (globální problémy), fyzika (jaderná 
energie), dějepis (devastace ŽP), chemie a chemická laboratorní cvičení (nakládání s 
nebezpečnými látkami a odpady). Znalosti získané v předmětu základy ekologie dále pak 
využívají a rozvíjí další odborné předměty, např. analytická chemie, ochrana životního 
prostředí, speciální botanika. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je realizována frontálně s výkladem učitele, který využívá různých didaktických 
pomůcek, jako jsou nástěnné obrazy, schémata, soubory fázovaných transparentů, 
fotografie a obrázky. Dále pak učební texty a atlasy. Žáci jsou aktivně zapojeni do výuky 
samostatným vyhledáváním a zpracováním informací v rámci referátů doplňujících 
učivo a ekologicky zaměřenými exkurzemi do podniků zabývajících se ochranou a 
nápravami životního prostředí (např. rekultivacemi krajiny). Žáci zpracovávají 
závěrečnou práci na téma studium vybraného ekosystému. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy. Zkoušení 
osvojených znalostí je realizováno ústně nebo formou stručných písemných testů. 
Hodnotí se zpracování referátů, diskusní aktivita a vypracování závěrečné práce. Při 
písemném a slovním zkoušení je kladen důraz na porozumění učební látce a schopnosti 
aplikace teoretických poznatků na konkrétní příklady. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Předmět rozvíjí komunikativní klíčové kompetence, kompetence řešit problémy, 
kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a 
komunikačních technologií. Žáci jsou v rámci výuky základů ekologie směřováni k tomu, 
aby byli schopni srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, písemně si 
zaznamenávali podstatné údaje z textů i výkladů učitele, přijímali a odpovědně plnili 
zadané úkoly. Jsou vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů včetně internetu, k 
tomu, aby při řešení problému využívali logické i empirické myšlení a aplikovali již dříve 
nabyté zkušenosti a dovednosti. Učivo předmětu vede žáky ke schopnosti vnímat vše v 
širších souvislostech. Svým obsahem předmět vede k respektu k životu a jeho trvání jako 
nejvyšší hodnotě, k úctě k živé i neživé přírodě a ochraně životního prostředí. Pomáhá k 
pochopení ekologických problémů na všech úrovních včetně globálních. Zvláštní důraz 
je kladen na uvědomění si péče o fyzické a duševní zdraví v souvislosti s narušeným 
životním prostředím. Žáci se naučí uvědomovat si odpovědnost člověka k problematice 
životního prostředí, jsou vedeni k tomu, aby byli schopni diskutovat o citlivých 
problémech i kontroverzních otázkách v dané oblasti. 

Mimo klíčové kompetence rozvíjí odborné kompetence, a to především základy k 
posuzování a hodnocení kvality a stavu životního prostředí.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět základy ekologie svým obsahem učiva doplňuje přírodovědné vzdělání, které 
dále zahrnuje chemii, fyziku a biologii. Na předmět navazují svým učivem předměty 
ekologie, speciální botanika, ochrana životního prostředí a monitoring životního 
prostředí. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT H
o
d. 

 

- definuje pojem ekologie a vymezí její 

místo v přírodních vědách, zejména v 

biologii 

- vysvětlí základní ekologické pojmy 

 

 

 

 

- charakterizuje abiotické a biotické 

faktory prostředí 

- vysvětlí jejich význam pro život 

- definuje základní vztahy a korelace 

mezi organismy tvořícími biocenózu 

 

 

- popíše, na jakém principu fungují 

potravní řetězce 

- uvede konkrétní příklady 

- charakterizuje koloběh látek v přírodě 

- uvede změny v toku energií přírodou 

jako otevřeným systémem 

 

 

 

 

 

 

 

- popíše různé typy krajiny z hlediska 

působení člověka jeho vliv na krajinu 

a její využívání 

 

 

- vysvětlí vývoj vlivu člověka na 

přírodu 

- popíše zpětnovazební princip 

vzájemného působení člověka a 

životního prostředí z hlediska historie 

 

 

 

- uvede důsledky vlivu lidské činnosti 

Základní ekologické pojmy  
- význam a poslání předmětu, 

význam ekologie v praxi 

- vývoj a rozmanitost života 

- druh, populace, biocenóza, 

ekosystém 

- příroda v ČR, biom, biosféra 

 

Ekologické faktory 
prostředí 
- abiotické podmínky života 

- biotické podmínky života 

- vztahy mezi organismem a 

prostředím 

 

Koloběh látek v přírodě a 
tok energie 
- vznik a uspořádání potravních 

řetězců, potravní pyramida 

- články a typy potravních řetězců 

- škodliviny v potravních 

řetězcích 

- oběh prvků (uhlík, dusík, fosfor, 

síra, olovo) 

- geologický cyklus 

- hydrologický cyklus 

- biochemický cyklus 

 
Typy krajiny 
- základní typy krajiny (základní, 

kulturní, přechodná) 

- využívání krajiny 

 

Vzájemné vztahy mezi 
člověkem a životním 
prostředím 
- vývoj vztahů člověka a prostředí 

- biologické požadavky člověka 

na životní prostředí 

- člověk a prostředí 

 

Dopady činností člověka na 
životní prostředí 

 

 

 

 

EKO 

1 

 

 

 

 

EKO 

1 

 

 

 

 

 

EKO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO   

1,2 

 

 

 

ODS 

3 

EKO 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 
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na jednotlivé složky životního 

prostředí 

- definuje vliv a působení těchto složek 

na lidské zdraví 

 

 

 

 

 

- posoudí vliv využívání přírodních 

zdrojů surovin a energií na životní 

prostředí z hlediska šetrnosti a 

obnovitelnosti 

 

 

 

- popíše a prakticky zvládne způsoby 

nakládání s odpady 

- uvede způsoby recyklace  

 

 

 

- charakterizuje hlavní globální 

problémy v oblasti péče o životní 

prostředí 

- uvede základní látky, které poškozují a 

znečišťují vzduch, vodu a půdu a tyto 

poznatky aktualizuje 

- charakter současných vlivů na 

prostředí 

- ohrožování základních složek 

biosféry 

- ovzduší, voda a půda jako 

složky životního prostředí 

člověka 

 
Přírodní zdroje energie a 
surovin 
- využití 

- vyčerpatelnost, recyklace zdrojů 

- zdroje nevyčerpatelné a 

alternativní 

 

Odpady 
- produkce a klasifikace odpadů 

- domovní a komunální odpady 

- pevné a průmyslové odpady 

- zemědělské odpady 

 

Globální problémy  
- růst světové populace 

- stále rostoucí materiální a 

energetické spotřeba 

EKO 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

2,3 

 

 

 

 

EKO 
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Učební osnova předmětu  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Kód a název oboru:  82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 260 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Výuka tělesné výchovy je zaměřena na osvojení a rozvoj nových pohybových dovedností 
potřebných k využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody na 
korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Tělesná výchova vede žáky 
k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních 
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci si zvykají na 
rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, 
objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play i 
nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Tělesnou výchovou rozumíme cílevědomou, výchovnou a vzdělávací činnost působící na 
tělesný a pohybový vývoj člověka, upevňování jeho zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a 
pohybové výkonnosti, na získání základního teoretického a praktického tělovýchovného 
vzdělání, na utváření trvalého vztahu člověka k pohybové aktivitě. K elementárním 
vědomostem, které si žáci mají v tělesné výchově osvojit, patří znalost základních 
pravidel sportovních her a soutěží, názvosloví, vědomostí o lidském těle a změnách, jež 
při provádění tělesných cvičení probíhají, znalost základů hygieny, pravidel správné 
výživy, zásad sestavování a vedení komplexů všestranně rozvíjejících cvičení, 
bezpečnost v tělesné výchově, regenerace a kompenzace. Určitá část této oblasti je 
nezastupitelná jinými předměty. Výuka tělesné výchovy navazuje na poznatky získané v 
základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Učivo v tělesné výchově představuje plánovitý 
systém vědomostí, pohybových dovedností a schopností, které si žák má osvojit. Ve 
vyučovacím procesu se poznatky transformují do vědomostí a činnosti do pohybových 
dovedností a schopností.  

Poznatky v tělesné výchově shromažďují informace z různých vědních oborů (fyziologie, 
anatomie, biomechaniky, hygieny, pedagogiky, psychologie, kinantropologie aj.), které 
jsou zčásti obsaženy ve vyučovacích předmětech společenskovědní a ekonomický 
základ, biologie a ekologie. 

POJETÍ VÝUKY:  

Každá vyučovací hodina je relativně uzavřeným a samostatným celkem, který ale vždy 
úzce navazuje na předcházející i následující hodiny. Výuka probíhá v tělocvičně, 
posilovně, na školním hřišti, na hřišti (atletický ovál, sektory na lehkou atletiku, 
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víceúčelové hřiště na míčové hry) a přilehlém okolí školy. Učitel tělesné výchovy má 
možnost (např. v případě nízké úrovně pohybových dovedností žáků, zdravotních 
důvodů žáků apod.) posunout některé výstupy školní TV a učivo TV do vyšších ročníků, a 
naopak v případě vysoké pokročilosti žáků v úrovni pohybových dovedností a 
pohybového učení může učitel v příslušném ročníku zařadit učivo ročníků vyšších.  

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

V tělesné výchově lze hodnocení charakterizovat jako proces soustavného poznávání, 
pozorování a posuzování žáka, založený na zjišťování, zaznamenávání, posuzování a 
hodnocení úrovně jeho osobnosti, jeho učební a pracovní činnosti v tělesné výchově a 
chování v hodinách. Hodnocení výsledků je v souladu se školním klasifikačním řádem a 
je výsledkem komplexního přístupu osobnosti učitele. Zohledňuje výchozí podmínky 
dané vstupní analýzou každého žáka. Nejčastěji používané metody a prostředky 
hodnocení zahrnují klasifikaci nebo slovní hodnocení. Žáci osvobození z tělesné výchovy 
ze zdravotních důvodů se neklasifikují. Hodnocení je založeno na těchto základních 
ukazatelích: test ze základů pravidel dané sportovní hry, disciplíny; individuální 
zvládnutí jednotlivých gymnastických prvků; zvládnutí jednotlivých gymnastických 
prvků v sestavě (po technické i estetické stránce); zvládnutí základů techniky vybraných 
atletických disciplín; splnění základních limitů vybraných atletických disciplín; zvládnutí 
techniky herních činností jednotlivce vybraných sportovních odvětví; zvládnutí základů 
technicko-taktických dat ve hře. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

V hodinách tělesné výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí 
využívány následující postupy. 

K vytváření klíčových kompetencí k učení učitelé vedou žáky k samostatnému získávání 
poznatků o tělesné fyziologii (fungování) na základě ověřování účinnosti kondičních 
programů pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (ZOZ). Umožňují každému žáku 
zažít úspěch v rámci týmu i samostatně. Motivují žáky výhodami, které skýtá v životě 
pěkná postava, zdravý životní styl a možnost kdykoliv se bez problémů zapojit do 
skupiny lidí hrajících ve volném čase hry (volejbal, fotbal, basketbal, pétanque atd.) s 
možností navázání nových kontaktů. Hodnotí žáky důsledně podle individuálního 
zlepšení, usměrňují žáky ke kladné reakci na kritiku a hodnocení. Předkládají žákům 
dostatek zpětných informací o jejich činnosti a výkonech, umožňují vzájemné hodnocení 
žáků a sebehodnocení. Vytvářejí dostatek příležitostí pro osvojování a praktické využití 
vyrovnávacích cvičení (ve škole i mimo školu). Použité formy vzdělávání jsou: soutěže, 
turnaje, diskuze, testy apod. 

Při vytváření klíčových kompetencí k řešení problému učitelé podporují žáky v 
kreativitě při tvorbě pohybových skladeb (samostatně nebo ve skupinách), volných 
gymnastických sestav a při organizaci turnajů a soutěží ve skupinách. Pomáhají žákům 
pochopit souvislosti mezi jednotlivými obory (tělesnou výchovou, výchovou ke zdraví, 
biologií, ekologií, fyzikou, fyziologií), hledat příčiny problémů a směřovat k jejich řešení 
několika způsoby. Rozvíjejí v žácích schopnost odhalovat vlastní chyby. Povzbuzují žáky 
k zavádění alternativních řešení ve výběru náčiní, losování, zahájení a ukončování 
sestav, délky hrací doby a úpravy pravidel podle aktuálních podmínek. 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 123 

Během vytváření klíčových kompetencí komunikativních zapojují žáky do prezentace 
poznatků, zážitků a výsledků získaných při sledování sportovních utkání v médiích, při 
školních soutěžích a při vyhodnocování vlastních výkonů. Směřují žáky k využívání 
dostupných prostředků komunikace (internet, televize, knihy, časopisy atd.). Vedou žáky 
k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních situacích, ke vhodné 
komunikaci mezi sebou, s rozhodčím na hřišti a při vedení družstva. Učitelé také při 
výuce kladou důraz na okamžité řešení otázky šikany a rozvoj správného přístupu žáků 
k osobnímu a školnímu majetku. Použité formy vzdělávání: mimoškolní aktivity, 
kooperativní formy výuky, turnaje. 

Učitelé také rozvíjí v žácích sociální a personální kompetence tím, že podporují u žáků 
chování v duchu tolerance, hru fair play a schopnost empatie. Informují žáky o 
negativech sportu (např. dopingu, korupci apod.). Vedou žáky ke spolupráci při 
dosahování společných cílů ve prospěch skupiny či sportovního družstva a k 
respektování pravidel soutěží a her. Pomáhají žákům nacházet vlastní místo ve skupině 
a odhadovat důsledky vlastního jednání a chování. Staví žáky do zodpovědných rolí 
(kapitán, rozhodčí, časoměřič, komentátor), přičemž vyzdvihují přednosti každého žáka. 
Z použitých forem vzdělávání zde dominuje především týmová práce. 

V rámci rozvíjení občanských kompetencí učitelé vedou žáky k tomu, aby si dokázali 
stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle v rámci získávání pohybových dovedností a 
rozvíjení pohybových schopností ve svém volném čase. Kladou důraz také na aktivní 
zapojení žáků do dění v obci (pomoc při organizaci turnajů, budování sportovišť, soutěží 
pro mladší děti). Rozvíjejí v žácích dovednost poskytnout první pomoc a zachovat se 
zodpovědně při mimořádné události. Formy vzdělávání: grafické zaznamenávání 
výkonnostního růstu. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět využívá a doplňuje učivo předmětů biologie, ekologie, fyzika. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné sportovní činnosti a okolním 

podmínkám (klima, zařízení, hygiena, 

bezpečnost) 

- seznamuje se s odbornou terminologií 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

týkající se zdraví a pohybu 

- prokáže dovednost poskytnutí první 

pomoci 

 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil 

- uplatňuje vzájemnou pomoc při 

cvičení 

- rozvíjí své kondiční schopnosti 

 

 

 

 

- rozvíjí orientaci v prostoru a v čase 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

- umí sestavit pohybové vazby 

- koordinuje pohyb a rozpoznává 

souhyby 

- aplikuje dovednosti (přemet stranou, 

kotoul letmo, stoj na rukou, roznožka, 

výmyk, přešvih, toč jízdmo, houpání 

ve svisu, překoty atd.) 

 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zjišťuje fyziologické hodnoty a 

motorické výkony 

- používá získané zásady sportovního 

tréninku 

- aplikuje znalosti osobní aerobní a 

svalové zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

 

- rozpozná ukazatele své tělesné 

Úvod. Bezpečnost a hygiena 
v TV 
- bezpečnost a hygiena v TV, 

zásady chování 

- význam pohybu pro zdraví 

- pravidla her a soutěží, záchrana 

a dopomoc 

- negativní vliv alkoholu a tabáku 

na lidský organismus 

 

Tělesná cvičení 
- průpravná cvičení 

- kondiční cvičení (posilování 

velkých svalových skupin na 

zpevnění svalového korzetu) 

- relaxační, vyrovnávací a 

kompenzační cvičení 

- koordinační cvičení 

 

Základní gymnastika 
- základní posilování, strečink, 

šplh (tyč, lano) 

- aerobik (dívky) dance, interval, 

bodystyling 

- sportovní akrobacie, přeskok, 

hrazda, bradla, kruhy, 

trampolína 

 

 

 

Lehká atletika  
- běhy (hladké a přespolní, 

překážkové, štafetové, sprinty, 

vytrvalostní) 

- skoky (výška, dálka, z místa 

snožmo) 

- vrhačské disciplíny (vrh koulí, 

hod oštěpem, medicinbalem) 

 

 

 

 

Úpoly 
- pády vpřed, vzad 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1,6 

 

 

 

ODS 

6 

 

 

 

 

H1 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěžně 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 
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zdatnosti 

- předvídá situace a rozpozná netradiční 

situace 

- zpevní a uvolní své tělo 

 

 

- rozvíjí schopnost rychlé orientace v 

měnících se podmínkách 

- osvojuje si správnou strukturu pohybu 

- orientuje se v herních systémech a v 

útočných kombinacích 

- přizpůsobuje činnost okamžité, rychle 

se měnící situaci 

- ovládá základní pravidla a smluvená 

gesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznamuje se základy, principy a 

možnosti různých sportů 

- utváří si „pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

 

- překonávání překážek 

- základní sebeobrana 

 

 

 

Sportovní hry 
- odbíjená - herní činnosti 

jednotlivce, odbíjení míče prsty 

do jednoho směru, odbíjení pod 

úhlem, vrchní odbití obouruč, 

spodní odbití obouruč na místě, 

po přesunu, hra 2 na 2 

- kopaná - herní činnosti 

jednotlivce, vedení míče, 

zpracování míče, přihrávka, hra 

3 na 3 

- košíková - herní činnosti 

jednotlivce, manipulace s 

míčem, dribling, dvojtakt, 

střelba na koš, přihrávka, hra 3 

na 3 

- florbal - herní činnost 

jednotlivce (vedení míčku, 

přihrávky), hra 3 na 3 s 

upravenými pravidly 

- házená - dribling, vedení míče, 

herní činnosti jednotlivce, řízená 

hra 

 

Netradiční sporty  
- stolní tenis - technika úderů 

(forhend, bekhend, podání), hra 

- frisbee - herní činnosti 

jednotlivce (forhend, bekhend, 

chytání), řízená hra 

- softball - herní činnosti 

jednotlivce (odpal, chytání), 

řízená hra 

 

 

 

 

 

H22 

D20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 

D5 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné sportovní činnosti a okolním 

podmínkám (klima, zařízení, hygiena, 

bezpečnost). 

- seznamuje se s odbornou terminologií 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

Úvod, bezpečnost a hygieny 
v TV 
- bezpečnost a hygiena v TV, 

zásady chování 

- význam pohybu pro zdraví 

- pravidla her a soutěží, záchrana 

a dopomoc 

 

 

 

ODS 

H1 

D1 
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týkající se zdraví a pohybu 

- prokáže dovednost poskytnutí první 

pomoci 

- orientuje se v nabídce antikoncepce 

 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, 

taktéž vzhledem k budoucímu 

povolání 

- uplatňuje vzájemnou pomoc při 

cvičení 

- rozvíjí své kondiční schopnosti 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

- umí samostatně rozhodnout o 

vhodnosti pohybové aktivity 

 

- poskytuje dopomoc při provádění 

cviků 

- pociťuje radost a uspokojení z 

prováděné pohybové činnosti 

- rozvíjí orientaci v prostoru a v čase 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

- umí sestavit pohybové vazby 

- koordinuje pohyb a rozpoznává 

souhyby 

- aplikuje dovednosti (přemet stranou, 

kotoul letmo, stoj na rukou, roznožka, 

výmyk, přešvih, toč jízdmo, houpání 

ve svisu, překoty atd.) 

 

 

 

- seznamuje se s organizačními prvky 

soutěže 

- využívá atletické kondiční činnosti pro 

rozvoj osobnosti 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zjišťuje fyziologické hodnoty a 

motorické výkony 

- používá získané zásady sportovního 

tréninku 

- aplikuje znalosti osobní aerobní a 

svalové zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

 

- rozpozná ukazatele své tělesné 

- negativní vliv alkoholu a tabáku 

na lidský organismus 

- zásady první pomoci 

 

 
Tělesná cvičení 
- průpravná cvičení 

- kondiční cvičení (posilování s 

vlastní vahou, kruhový trénink) 

- relaxační, vyrovnávací a 

kompenzační cvičení (strečink, 

prvky power jógy) 

- koordinační cvičení 

 

 

Základní gymnastika 
- základní posilování s 

gymnastickým náčiním 

(medicinbaly, tyče, činky aj.) 

- aerobik (dívky) – dance, 

interval, bodystyling 

- sportovní akrobacie (kotoul 

letmo, stoj na hlavě, stoj na 

rukou, rovnovážné prvky a 

vazby), přeskok (roznožka našíř, 

skrčka), hrazda (přešvihy, 

výmyk, toč jízdmo, toč vzad a 

vazby), kruhy (překoty, houpání 

ve svisu, obraty), bradla 

(komíhání, zánožka), trampolína 

(přímé skoky, obraty) 

 

Lehká atletika  
- běhy (hladké a přespolní, 

překážkové, štafetové, sprinty, 

vytrvalostní) 

- skoky (výška, dálka, z místa 

snožmo) 

- vrhačské disciplíny (vrh koulí, 

hod oštěpem, medicinbalem) 

- zdokonalování techniky 

 

 

 

 

 

 

 

Úpoly 
- pády – vpřed, vzad 

1 

 

 

ODS 
1 

ČSP 
1 

ODS 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
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zdatnosti 

- předvídá situace a rozpozná netradiční 

situaci 

- zpevní a uvolní své tělo 

 

- rozliší sportovní od nesportovního 

jednání 

- rychle se orientuje v měnících se 

podmínkách 

- osvojuje si správnou strukturu pohybu 

- orientuje se v herních systémech a v 

útočných kombinacích 

- přizpůsobuje činnost okamžité, rychle 

se měnící situaci 

- ovládá základní pravidla a smluvená 

gesta 

- aplikuje herní prvky ve hře 

- aplikuje intelektuální dovednosti jako 

percepci, interpretaci, anticipaci, 

predikci 

- rozvíjí sociálně-interakční dovednosti 

kooperativního a kompetetivního 

charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznamuje se se základy, principy a 

možnostmi různých sportů 

- utváří si pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

 

- překonávání překážek 

- základní sebeobrana 

 

 

Sportovní hry 
- odbíjená - herní činnosti 

jednotlivce, odbíjení míče prsty 

do jednoho směru, odbíjení pod 

úhlem – VOO (vrchní odbití 

obouruč), SOO (spodní odbití 

obouruč) na místě, po přesunu, 

spodní podání, nahrávka, hra 3 

na 3 

- kopaná - herní činnosti 

jednotlivce, vedení míče, 

zpracování míče, přihrávka, 

střelba na bránu, malá kopaná, 

futsal, hra 3 na 3 

- košíková - herní činnosti 

jednotlivce, manipulace s 

míčem, dribling, dvojtakt, 

střelba na koš, přihrávka, hra 3 

na 3 

- florbal - herní činnosti 

jednotlivce, vedení a zpracování 

míčku, střelba na bránu, hra 3 na 

3 

- házená, dribling, přihrávky, 

vedení míče, uvolňování bez 

míče, střelba, řízená hra 

 

Netradiční sporty  
- stolní tenis - technika úderů 

(forhend, bekhend, podání), hra 

- frisbee - herní činnosti 

jednotlivce (házení, chytání), 

hra 

- softball - herní činnosti 

jednotlivce (odpal, chytání), hra 

 

 

 

ODS 
6 

 

 

 

 

 

ODS 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6 

D6 

 

 

 

 

 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné sportovní činnosti a okolním 

podmínkám (klima, zařízení, hygiena, 

bezpečnost) 

- seznamuje se s odbornou terminologií 

Úvod, bezpečnost a hygiena 
v TV 
- bezpečnost a hygiena v TV, 

zásady chování 

- význam pohybu pro zdraví 

- pravidla her a soutěží, záchrana 

 

 

 

H1 

D1 
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- dokáže vyhledat potřebné informace 

týkající se zdraví a pohybu 

- prokáže dovednost poskytnutí první 

pomoci 

- orientuje se v nabídce antikoncepce 

 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, 

taktéž vzhledem k budoucímu 

povolání 

- uplatňuje vzájemnou pomoc při 

cvičení 

- rozvíjí své kondiční schopnosti 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

- umí samostatně rozhodnout o 

vhodnosti pohybové aktivity 

 

- poskytuje dopomoc při provádění 

cviků 

- pociťuje radost a uspokojení z 

prováděné pohybové činnosti 

- rozvíjí orientaci v prostoru a v čase 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

- umí sestavit pohybové vazby 

- koordinuje pohyb a rozpoznává 

souhyby 

- aplikuje dovednosti (přemet stranou, 

kotoul letmo, stoj na rukou, roznožka, 

výmyk, přešvih, toč jízdmo, houpání 

ve svisu, překoty atd.) 

- formuje osobnost sebeovládáním, 

rozhodností, vzájemnou pomocí, 

přesností 

 

- seznamuje se s organizačními prvky 

soutěže 

- využívá atletické kondiční činnosti pro 

rozvoj osobnosti 

- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zjišťuje fyziologické hodnoty a 

motorické výkony 

- používá získané zásady sportovního 

tréninku 

- aplikuje znalosti osobní aerobní a 

svalové zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

a dopomoc 

- negativní vliv alkoholu a tabáku 

na lidský organismus 

- zásady první pomoci 

 

Tělesná cvičení 
- průpravná cvičení (zahřátí, 

protažení aj.) 

- kondiční cvičení (posilování na 

přístrojích) 

- relaxační, vyrovnávací a 

kompenzační cvičení (strečink) 

- koordinační cvičení 

 

 

 

Základní gymnastika 
- základní – posilování s 

gymnastickým náčiním 

(medicinbaly, tyče, činky aj.) 

- aerobik (dívky) – využití 

švihadel 

- sportovní – akrobacie (kotouly s 

obměnou, přemet vpřed), 

přeskok (nácvik letové fáze), 

hrazda (přešvihy, výmyk, toč 

jízdmo, toč vzad a vazby), kruhy 

(překoty, houpání ve svisu, 

obraty), bradla (kotoul z výsedu 

roznožmo), trampolína (přímé 

skoky, obraty) 

 

 

 

Lehká atletika  
- běhy (hladké a přespolní, 

překážkové, štafetové, sprinty, 

vytrvalostní) 

- skoky (výška, dálka, z místa 

snožmo) 

- vrhačské disciplíny (vrh koulí, 

hod oštěpem, medicinbalem) 

- zdokonalování techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 
1 

ČSP 
1 

ODS 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19 

D23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19 

D19 
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- rozpozná ukazatele své tělesné 

zdatnosti 

- předvídá situace a rozpozná netradiční 

situaci 

- umí zpevnit a uvolnit své tělo 

- respektuje soupeře a ovládá své emoce 

 

 

- dovede rozlišit sportovní od 

nesportovního jednání 

- rozvíjí schopnost rychlé orientace v 

měnících se podmínkách 

- osvojuje si správnou strukturu pohybu 

- orientuje se v herních systémech a v 

útočných kombinacích 

- přizpůsobuje činnost okamžité, rychle 

se měnící situaci 

- ovládá základní pravidla a smluvená 

gesta 

- aplikuje herní prvky ve hře 

- aplikuje intelektuální dovednosti jako 

percepci, interpretaci, anticipaci, 

predikci 

- rozvíjí sociálně-interakční dovednosti 

kooperativního a kompetetivního 

charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznamuje se se základy, principy a 

možnostmi různých sportů 

- utváří si „ pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

 

Úpoly 
- střehový postoj a odpory v něm, 

přetlaky, přetahy 

- držení a sledování soupeře, boj 

o únik z držení 

- základní sebeobrana 

 

 

Sportovní hry 
- odbíjená - herní činnosti 

jednotlivce, odbíjení míče prsty 

do jednoho směru, odbíjení pod 

úhlem – VOO (vrchní odbití 

obouruč), SOO (spodní odbití 

obouruč) na místě, po přesunu, 

spodní podání, nahrávka, vrchní 

podání, smeč, řízená hra 

- kopaná - herní činnosti 

jednotlivce, vedení míče, 

zpracování míče, přihrávka, 

střelba na bránu, malá kopaná, 

futsal, hra 3 na 3 

- košíková - herní činnosti 

jednotlivce, manipulace s 

míčem, dribling, dvojtakt, 

střelba na koš, přihrávka, herní 

systémy (postupný útok proti 

osobní obraně, rychlý protiútok, 

zónová obrana), řízená hra 

- florbal - herní činnosti 

jednotlivce, vedení a zpracování 

míčku, střelba na bránu, hra 3 na 

3 

- házená - herní činnosti 

jednotlivce (dribling, přihrávky, 

vedení míče), nácvik herních 

kombinací (obrana, útok), řízená 

hra 

 

Netradiční sporty 
- softball - herní činnosti 

jednotlivce (odpal, chytání), 

řízená hra 

- frisbee - herní činnosti 

jednotlivce (forhend, bekhend, 

chytání), řízená hra 

- stolní tenis, herní činnosti 

jednotlivce, hra, turnaj 

 

 

ODS 
6 

 

ODS 
6 

 

 

 

 

 

 

ODS 
6 

 

H2 

 

 

 

 

 

 

 

H20 

D18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 

D5 
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4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné sportovní činnosti a okolním 

podmínkám (klima, zařízení, hygiena, 

bezpečnost) 

- formuje si pozitivní vztah k životnímu 

prostředí 

- prokáže dovednost poskytnutí první 

pomoci 

- pěstuje si návyky správné 

životosprávy 

- uplatňuje ve svém jednání znalosti o 

stavbě a funkci lidského těla 

- umí si připravit program osobního 

rozvoje 

 

- ovládá zásady přípravy organismu 

před pohybovou činností 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, 

taktéž vzhledem k budoucímu 

povolání 

- uplatňuje vzájemnou pomoc při 

cvičení 

- rozvíjí své kondiční schopnosti 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

- samostatně rozhoduje o vhodnosti 

pohybové aktivity 

 

- poskytuje dopomoc při provádění 

cviků 

- pociťuje radost a uspokojení z 

prováděné pohybové činnosti 

- rozvíjí orientaci v prostoru a v čase 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

- sestaví pohybové vazby 

- koordinuje pohyb a rozpoznává 

souhyby 

- aplikuje dovednosti (přemet stranou, 

kotoul letmo, stoj na rukou, roznožka, 

výmyk, přešvih, toč jízdmo, houpání 

ve svisu, překoty atd.) 

- formuje osobnost sebeovládáním, 

rozhodností, vzájemnou pomocí, 

přesností 

Úvod, bezpečnost a hygiena 
v TV 
- bezpečnost a hygiena v TV, 

záchrana a dopomoc 

- hlavní faktory sestavování a 

vedení sestav všeobecně 

rozvíjejících nebo cíleně 

zaměřených cvičení 

- význam pojmu zdravotně 

orientovaná zdatnost, pohybový 

režim 

- škodlivý vliv alkoholu, tabáku a 

drog na pohybovou výkonnost 

 

 

Tělesná cvičení 
- cvičení pro přípravu organismu 

před pohybovou činností 

- cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a pro správné 

držení těla 

- cvičení motivační, tvořivá, 

psychomotorická a relaxační 

- koordinační cvičení 

 

 

 

 

Základní gymnastika 
- základní – posilování s 

gymnastickým náčiním 

(medicinbaly, tyče, činky aj.), 

strečink 

- aerobik (dívky) – tvorba vlastní 

choreografie 

- sportovní – akrobacie (salto 

vpřed z můstku), přeskok (skok 

s oddáleným odrazem), hrazda 

(přešvihy, výmyk, toč jízdmo, 

toč vzad a vazby), kruhy 

(překoty, houpání ve svisu, 

obraty), bradla (stoj na ramenou 

z výsedu roznožmo), trampolína 

(přímé skoky, obraty) 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1 

 

 

 

ODS 

1 

ČSP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1 

 

H1 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H17 

D21 
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- vytváří pohybové skladby 

- ovládá záchranu a dopomoc při 

sportovní gymnastice 

 

- seznamuje se s organizačními prvky 

soutěže 

- využívá atletické kondiční činnosti pro 

rozvoj osobnosti 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zjišťuje fyziologické hodnoty a 

motorické výkony 

- používá získané zásady sportovního 

tréninku 

- aplikuje znalosti osobní aerobní a 

svalové zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

- vyvodí závěr z naměřených hodnot 

- zná specifika bezpečnosti a hygieny 

při atletických činnostech 

 

- rozpozná ukazatele své tělesné 

zdatnosti 

- předvídá situace a rozpozná netradiční 

situaci 

- zpevní a uvolní své tělo 

- respektuje soupeře a ovládá své emoce 

 

- rozliší sportovní od nesportovního 

jednání 

- rozvíjí schopnost rychlé orientace v 

měnících se podmínkách 

- osvojuje si správnou strukturu pohybu 

- orientuje se v herních systémech a v 

útočných kombinacích 

- přizpůsobuje činnost okamžité, rychle 

se měnící situaci 

- ovládá základní pravidla a smluvená 

gesta 

- aplikuje herní prvky ve hře 

- aplikuje intelektuální dovednosti jako 

percepci, interpretaci, anticipaci, 

predikci 

- rozvíjí sociálně-interakční dovednosti 

kooperativního a kompetetivního 

charakteru 

- transferuje tréninkové efekty do 

sportovních výkonů 

 

 

 

Lehká atletika  
- běhy (hladké a přespolní, 

překážkové, štafetové, sprinty, 

vytrvalostní) 

- skoky (výška, dálka, z místa 

snožmo) 

- vrhačské disciplíny (vrh koulí, 

hod oštěpem, medicinbalem) 

- zdokonalování techniky 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Úpoly 
- základní prvky juda (obrana 

proti objetí zpředu, obrana proti 

škrcení) 

- základní sebeobrana 

 

 

Sportovní hry 
- odbíjená - VOO za sebe, v pádu, 

odbíjení míče prsty do jednoho 

směru, odbíjení pod úhlem – 

VOO (vrchní odbití obouruč) 

- beachvolleybal - přihrávka na 

vbíhajícího nahrávače, vrchní 

podání, smeč, blok, dvojblok, 

řízená hra 

- kopaná - herní činnosti 

jednotlivce, (výběr místa, 

zpracování míče, obsazování 

hráče, odebíraní míče), 

průpravné hry herních systémů, 

malá kopaná, futsal, řízená hra 

- košíková - herní činnosti 

jednotlivce (manipulace s 

míčem, dribling), uvolňování 

bez míče, s míčem, „hoď a běž“, 

dvojtakt, střelba na koš, 

přihrávka, herní systémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 
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ODS 

6 
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D17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 

D1 

 

 

 

 

 

H17 

D14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 132 

- podílí se na vedení hry 

- upevňuje hygienické návyky 

- rozvíjí výbušnou sílu, rychlost, 

schopnost rychlé orientace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznamuje se se základy, principy a 

možnostmi různých sportů 

- utváří si „pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

 

(postupný útok proti osobní 

obraně, rychlý protiútok, zónová 

obrana), řízená hra 

- florbal - herní činnosti 

jednotlivce, vedení a zpracování 

míčku, střelba na bránu, hra 3 na 

3 

- házená - herní činnosti 

jednotlivce (dribling, přihrávky, 

vedení míče, střelba, trojtakt, 

čtyřtakt), nácvik herních 

kombinací (obrana, útok), řízená 

hra 

 

Netradiční sporty  
- softball - herní činnosti 

jednotlivce (odpal, chytání), 

řízená hra 

- frisbee, herní činnosti 

jednotlivce (forhend, bekhend, 

chytání), řízená hra 

- stolní tenis - herní činnosti 

jednotlivce, hra, turnaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 

D2 
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Učební osnova předmětu  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 138 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat 
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci 
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské 
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným 
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, 
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti 
informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl 
efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií) a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část 
vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní 
technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle 
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj 
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji 
používaným hardwarem (počítač, tiskárna, scanner…) i softwarem (kancelářské 
programy, komunikace…), prací v počítačové síti (LAN i WAN) a s využitím moderních 
komunikačních prostředků (internet, mobilní komunikace…). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je vedena formou výkladu v přímé součinnosti s praktickou činností na počítači. 
Část práce se dělá společně, procvičování aplikují jednotliví žáci samostatně. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Pro hodnocení výsledků práce žáků se využívá klasifikační stupnice, bodové hodnocení i 
slovní hodnocení s přihlédnutím k individuální odlišnosti žáků. U žáků je podporována 
sebereflexe, na jejímž základě se žáci učí poznávat sami sebe, posuzovat reálně své 
schopnosti a nedostatky, a vyvozovat z této analýzy správné postupy pro odstranění 
nedostatků při učení. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Z hlediska klíčových kompetencí výuka informačních a komunikačních technologií 
rozvíjí komunikativní kompetence (v rámci výuky IKT se žáci učí komunikovat po 
internetu, psát úřední dopisy, životopisy, vytvářet publikace, vlastní webové stránky a 
jiné), sociální a personální kompetence (při řešení projektů se žáci učí spolupracovat, 
vytvářejí sociální skupiny), schopnost řešit problémy (problémové úlohy), kompetence 
využívání prostředků IKT a efektivní práce s informacemi, kompetence k aplikaci 
matematických postupů při řešení praktických úkolů.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu IKT navazuje a rozvíjí předměty matematika, a je rozvíjen v semináři 
z informatiky. Znalosti z předmětu jsou využívány i ve všech ostatních předmětech. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- samostatně ovládá počítač a jeho periferie 

(obsluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje 

spotřební materiál) 

 

 

 

- popíše základní skupiny softwaru, 

- vysvětlí, k čemu se používají, způsoby 

získání SW, výhody legálního SW, Open 

Source 

- vybere a použije vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

- vyjmenuje druhy operačních systémů, 

strukturu uspořádání dat v počítači,využívá 

jí k větší přehlednosti uchovávání informací 

- nastaví pracovní prostředí v počítači – 

ovládací panely (zobrazení, hardware, 

zvuky, tiskárny, účty) 

- uvede možnosti a výhody, ale i rizika 

(zabezpečení dat před zneužitím) 

- orientuje se v ochraně dat, porušování 

autorských práv) a omezení (zejména 

technických a technologických) spojených s 

používáním výpočetní techniky 

Úvod, technické vybavení 
počítače 
- hardware, software 

- osobní počítač - principy 

fungování, části, periferie 

 

Samostatná práce s 
počítačem, operační systém, 
soubory, adresářová  
struktura 
- základní a aplikační programové 

vybavení 

- ochrana autorských práv 

- operační systém, jeho nastavení 

- data, soubor, složka, souborový 

manažer 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před 

zničením 

- algoritmizace 

- nápověda, manuál 

- instalace SW, aktualizace 

 

 

 

 

IKT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16 
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- aktivně využívá prostředky zabezpečení dat 

před zneužitím a ochrany dat před zničením 

- ovládá principy algoritmizace úloh a je 

schopen sestavit algoritmus řešení 

- aplikuje získané znalosti na konkrétních 

úlohách 

- dovede využít nápovědy a manuálu pro 

práci se základním a aplikačním 

programovým vybavením i běžným 

hardware 

- je schopen učit se používat nové aplikace, 

zejména za pomoci manuálu a nápovědy 

- rozpoznává a využívá analogie ve funkcích 

a ve způsobu ovládání různých aplikací 

 

 

- charakterizuje specifika práce v síti (včetně 

rizik), využívá jejích možností a pracuje s 

jejími prostředky 

- zná bezpečnostní rizika při práci v 

počítačových sítích a umí je řešit 

samostatně 

- komunikuje elektronickou poštou 

- ovládá i zaslání přílohy nebo naopak její 

přijetí a následné otevření 

- provede základní nastavení účtu 

- využívá další pokročilé funkce poštovního 

klienta (organizování, plánování…) 

- ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat – přenos 

textu, zvuku, obrazu 

 

- volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, způsoby) k 

jejich získávání 

- popíše možnosti připojení na internet, jejich 

výhody a nevýhody, nastavení připojení 

- získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně 

použití filtrování 

- orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává a uchovává 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrétního 

problému 

- správně interpretuje získané informace a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práce v lokální síti, 
elektronická komunikace, 
komunikační a přenosové 
možnosti Internetu  
- počítačová síť, server, pracovní 

stanice  

- připojení k sít i a její nastavení, 

specifika práce v síti, sdílení 

dokumentů a prostředků 

- e-mail, vytvoření a nastavení účtu, 

organizace času a plánování, chat, 

messenger, videokonference, 

telefonie, FTP  

- bezpečnostní rizika – viry, 

spam… 

 

Informační zdroje, 
celosvětová počítačová síť 
Internet 
- zdroje informací – výukový SW, 

internet  

- princip a struktura Internetu, 

způsoby připojení, potřebný SW  

- informační zdroje – vyhledávače, 

portály  

- práce v prostředí Internetu – 

možnosti, rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IKT6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem 

na jejich další uživatele 

- rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

 

- samostatně vytváří, upravuje a uchovává 

strukturované textové dokumenty (import, 

export) 

- ovládá typografická pravidla, formátování, 

práce se šablonami, styly, objekty, tvoří 

tabulky 

- ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem (editace, matematické operace, 

základní funkce, vyhledávání, filtrování, 

třídění, tvorba grafu, úprava pro tisk, tisk) 

 

 

 

 

 

 

Práce se standardním 
aplikačním programovým 
vybavením 
- textový procesor 

- tabulkový procesor 

 

 

 

 

 
IKT2 

IKT3 

 

 

 

 

 

 

22 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vytváří složité textové dokumenty – 

hromadná korespondence, makra, 

vzorce, skupinová práce  

- ovládá složitější práce s tabulkovým 

procesorem (složité funkce, databáze, 

kontingenční tabulky a grafy, makra) 

- ovládá základní práce v databázovém 

procesoru (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, tvorba sestav, 

úprava pro tisk, tisk) 

- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení (aplikace 

dodávané s operačním systémem) 

- pracuje zejména s aplikacemi 

tvořícími tzv. kancelářský SW jako 

celkem 

 

- pojmenuje základní typy grafických 

formátů 

- volí odpovídající programové 

vybavení pro práci s nimi, a na 

základní úrovni dovede grafiku tvořit a 

upravovat 

- vytvoří jednoduchou prezentaci 

specializovaným SW pro tvorbu 

prezentací, dodržuje typografické 

zásady 

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 
- textový procesor 

- tabulkový procesor 

- databáze 

- spolupráce částí balíku kancelářského 

software (sdílení a výměna dat, import 

a export dat…) 

- základy tvorby maker a jejich použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením  
- grafika (rastrová, vektorová, formáty, 

komprese, zdroje, publikování) 

- software pro tvorbu prezentací 

- tvorba internetových stránek 

IKT1 

IKT2 

IKT3 

IKT4 

IKT5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT2 

IKT3 

IKT4 

IKT6 

44 
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- vytvoří jednoduché WWW stránky 

pomocí vizuálního editoru 

- vysvětlí princip HTML kódu, 

strukturu stránek, autorská práva na 

internetu 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Analytická chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 383 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Předmět umožňuje žákům získat vědomosti z chemické laboratorní techniky, získat 
pracovní návyky a osvojit si dovednosti stanovené profilem žáka. Při výuce je kladen 
důraz na pečlivost, přesnost, na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví a 
životního prostředí. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žáci si osvojují základní principy ochrany zdraví a bezpečnosti práce a první pomoci při 
poranění. Seznamují se se základními chemickými pomůckami a technikami práce 
v laboratoři. Naučí se sestavovat jednoduché aparatury a pracovat s nimi. Naučí se 
kvantitativně i kvalitativně vyhodnocovat výsledky své práce.  

POJETÍ VÝUKY:  

Třída se při výuce v laboratořích dělí podle platných předpisů. Výuka je organizována 
formou výkladu, samostatné práce i práce skupinové doplněné diskuzí a moderními 
didaktickými metodami. K výuce jsou využívány i praktické ukázky reakcí, schémata a 
vzorky. Praktickou výuku doplňují exkurze, při kterých se žáci seznamují s dalšími 
metodami nerealizovatelnými ve škole. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí slouží písemné i ústní orientační zkoušení. Z vybraných 
laboratorních prací žáci vyhodnocují protokol. Příprava žáků na laboratorní cvičení je 
v úvodu ověřována kontrolními testy. V průběhu práce je žák hodnocen za kvalitu 
provedení úkolu a za písemné zpracování provedené práce.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Cílem vzdělávání v chemických laboratorních cvičeních je dosažení dobré úrovně 
v cílových kompetencích (komunikativních, personálních a sociálních).  

Kompetence k učení: Žáci využívají ochranných pomůcek a dodržují bezpečnost 
práce v laboratoři. Získávají tak pracovní návyky potřebné pro práci v chemické 
laboratoři. 
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Kompetence k řešení problémů: Žáci se učí správně formulovat postup a výsledky 
své práce a zhodnocovat je a přijímat přiměřeně hodnocení své práce ze strany učitele. 
 
Personální a sociální kompetence: Žáci se učí týmové spolupráci, protože některé 
práce provádějí ve skupinách. 

Matematické kompetence: 

Žáci se učí používat běžné i netradiční jednotky základních veličin a převádět je mezi 
sebou. Během práce provádějí výpočty a vypracovávají grafy.  

Kompetence využívat prostředky IKT : Při zpracovávání protokolů z práce využívá 
moderní počítačové metody zpracování textů i grafické prezentace výsledků. 

Z odborných kompetencí  vede výuka předmětu chemie žáky ke správnému 
používání chemické terminologie, názvů a vzorců, zápisů chemických rovnic a 
správnému zacházení s chemikáliemi. Žáci klasifikují chemické látky a chemické děje 
podle jejich obecných a specifických znaků, chápou vztahy mezi strukturou a 
vlastnostmi látek. Žáci aplikují získané poznatky při řešení chemických úloh a problémů 
i při řešení životních situací, rozpoznávají příčiny i následky svého konání, umějí 
zdůvodnit význam nových chemických poznatků pro společnost (nové materiály, 
výrobní postupy,…). 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY : 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva chemie, matematiky, fyziky, biologie, 
ekologie, strojů a zařízení a chemické výpočty. Na předmět volně navazuje fyzikální 
chemie, analytická chemie, biochemie, chemická technologie a chemická technika. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

v laboratoři 
- je seznámen s první pomocí 
- je seznámen s postupem práce v 

laboratoři a vyhodnocováním 
výsledků své práce 

 
 
 
 
- je seznámen se základními typy skla 

Laboratoř a laboratorní cvičení  
- seznámení s chemickou laboratoří a 

jejím vybavením, chodem 
laboratoře, ochrannými pomůckami 
a laboratorním sklem 

- seznámení se zásadami první 
pomoci a bezpečností práce 

- laboratorní řád  
- vyhodnocování výsledků práce 
 
Práce se základní laboratorní 
technikou 

 
EKO
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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a jinými pracovními pomůckami v 
chemické laboratoři 

- zná výklad základních fyzikálních 
konstant a umí využít jejich 
závislosti v praxi 

 
 
- provede základní laboratorní 

postupy 
- vyhotoví protokol a vyhodnotí 

výsledky své práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhodnotí graficky závislosti 

fyzikálních konstant 
- vyhodnotí graficky závislosti 

rychlosti chemické reakce a zná 
možnosti jejího ovlivnění 

 
 
 
 
- provede přípravu jednoduchých 

anorganických látek 
- vypočítá potřebnou navážku 

výchozích látek, popř. množství 
produktu a výtěžnost reakce 

- seznámení a práce se sklem 
- vážení 
- měření objemu 
- měření teploty 
- měření hustoty 
 
Základní laboratorní postupy  
- příprava, směšování a ředění 

roztoků  
- filtrace a dekantace 
- krystalizace 
- sublimace 
- neutralizace 
- srážení 
- extrakce 
- práce s plyny 
- destilace 
- žíhání, tavení 
- redoxní reakce 
- vytěsňovací reakce 
 
Měření jednoduchých závislostí  
- rozpustnost látek v závislosti na 

teplotě 
- nasycené roztoky  
- rychlost chemické reakce a možnost 

jejího ovlivnění 
 
Příprava jednoduchých 
anorganických sloučenin a 
ověřování jejich vlastností  
- příprava jednoduchých chemických 

sloučenin 
- vlastnosti anorganických látek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
18 

 
2. ročník: 1hodina týdně, celkem 34 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
 
 
- orientuje se v laboratoři 
- prokáže znalost zásad první pomoci, 

protipožárních zásad 
- používá prostředky pro první 

LABORATOŘE Z ORGANICKÉ 
CHEMIE: 
 
Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví v chemické laboratoři, 
organizace práce 
- organizace a řízení práce v 

 
 
 
 
 
EKO
2 

 
 
 
2 
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pomoc (lékárničku, neutralizační 
roztoky), hasicí prostředky 

 
 
 
 
 
- pracuje na zadané úloze podle 

pracovního návodu a vede si 
záznam 

- vysvětlí principy jednotlivých úloh 
- používá základní laboratorní 

techniku 
- připravuje organické látky a ověřuje 

jejich vlastnosti 
- zpracovává výsledky práce s 

využitím statistických metod, 
vyhodnocuje výsledky a vypracuje 
protokol 

- orientuje se ve značení chemikálií, 
H, P – větách 

- dodržuje zásady bezpečné práce s 
chemickými látkami, chemickými 
přípravky 

- dodržuje zásady požární ochrany a 
ochrany životního prostředí 

- poskytuje první pomoc 
- prokáže správné postupy a 

praktické návyky při práci s 
toxickými látkami a jedy a způsoby 
nakládání s odpady v laboratoři 

 
- pracuje na zadané úloze podle 

pracovního návodu a vede si 
záznam 

- vysvětlí principy jednotlivých úloh 
- používá základní laboratorní 

techniku 
- připravuje organické látky a ověřuje 

jejich vlastnosti 
- zpracovává výsledky práce s 

využitím statistických metod, 
vyhodnocuje výsledky a vypracuje 
protokol 

 

laboratoři 
- bezpečnost práce a ochrana zdraví 
- zásady první pomoci 
- protipožární ochrana životního 

prostředí 
 
Laboratorní úlohy 1. cyklu  
- stanovení bodu tání a bodu varu 

organických látek 
- kvalitativní elementární analýza 

organických látek 
- čištění organických látek sublimací a 

krystalizací 
- destilace za sníženého tlaku 
- destilace s vodní párou 
- frakční destilace 
- extrakce 
- chromatografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní úlohy 2. cyklu  
- příprava alkenu – eliminační reakce 
- příprava halogenalkanu – 

substituční reakce 
- sulfonace 
- nitrace 
- diazotace a kopulace 
- oxidace cyklohexanolu 
- esterifikace 
- příprava kyseliny mravenčí 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
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3. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
 
 
- uplatňuje teoretické vědomosti 

z teoretické analytické chemie v 
praktické části výuky 

- provádí dělení a důkazy kationtů 
- provádí dělení a důkazy aniontů 
- využívá a objasní znalosti metod k 

oddělování a důkazu kationů a 
aniontů 

- provádí organickou elementární 
analýzu 

- provádí gravimetrická stanovení 
vzorku 

- provádí základní chemické operace: 
srážení, filtraci, dekantaci, 
promývání, sušení, spalování filtru, 
žíhání 

 
- uplatňuje teoretické znalosti 
- popíše základní laboratorní 

techniky používaných ve volumetrii 
- provádí jednotlivé typy analýz 

srážecích, komplexometrických, 
redoxních 

- aplikuje chemické výpočty pro 
analytickou praxi 

- připravuje roztoky o přesné a 
přibližné koncentraci 

- stanovuje přesnou koncentraci 
roztoků 

- vede záznam o analýze 
- protokolárně zpracovává výsledky 

analýzy 

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ 
CHEMIE: 
 
- průběžné zkoušky se vzorky 
- dělení a důkazy kationtů 
- dělení směsí kationtů 
- dělení a důkazy aniontů  
- dělení směsí aniontů 
- organická analýza 
- gravimetrické stanovení vybraných 

kationtů a aniontů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- příprava odměrných roztoků, 

základních látek 
- stanovení přesné koncentrace 

odměrného roztoku 
- argentometrická, merkurimetrická, 

chelatometrická, redoxní stanovení 
- technické rozbory 
- gravimetrická stanovení kationtů a 

aniontů v obtížných vzorcích 
- rozbor minerální vody 

132 
 
 

4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
 
- uplatňuje teoretické znalosti; 
- popíše základní laboratorní 

techniky používaných v separačních 

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ 
CHEMIE: 
- seznámení s laboratoří a jejím 

vybavením 
- organizace práce a bezpečnost práce 

56 
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metodách, 
- provádí jednotlivé typy separačních 

metod 
- popíše základní laboratorní 

techniky používaných v 
elektrochemických metodách a 
provádí jednotlivé typy těchto 
metod  

- popíše základní laboratorní 
techniky používaných ve 
spektrálních a nespektrálních 
optických metodách a provádí 
jednotlivé typy těchto metod 

v laboratoři, laboratorní řád 
 

- separační metody 
- elektrochemické metody 
- optické metody 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Chemická technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 200 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Předmět umožňuje žákům získat vědomosti z chemické laboratorní techniky, získat 
pracovní návyky a osvojit si dovednosti stanovené profilem žáka. Při výuce je kladen 
důraz na pečlivost, přesnost, na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví a 
životního prostředí. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA:  

Žáci si osvojují základní principy ochrany zdraví a bezpečnosti práce a první pomoci při 
poranění. Seznamují se se základními chemickými pomůckami a technikami práce 
v laboratoři. Naučí se sestavovat jednoduché aparatury a pracovat s nimi. Naučí se 
kvantitativně i kvalitativně vyhodnocovat výsledky své práce.  

POJETÍ VÝUKY:  

Třída se při výuce v laboratořích dělí podle platných předpisů. Výuka je organizována 
formou výkladu, samostatné práce i práce skupinové doplněné diskuzí a moderními 
didaktickými metodami. K výuce jsou využívány i praktické ukázky reakcí, schémata a 
vzorky. Praktickou výuku doplňují exkurze, při kterých se žáci seznamují s dalšími 
metodami nerealizovatelnými ve škole. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí slouží písemné i ústní orientační zkoušení. Z vybraných 
laboratorních prací žáci vyhodnocují protokol. Příprava žáků na laboratorní cvičení je 
v úvodu ověřována kontrolními testy. V průběhu práce je žák hodnocen za kvalitu 
provedení úkolu a za písemné zpracování provedené práce.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Cílem vzdělávání v chemických laboratorních cvičeních je dosažení dobré úrovně 
v cílových kompetencích (komunikativních, personálních a sociálních).  

Kompetence k učení: Žáci využívají ochranných pomůcek a dodržují bezpečnost 
práce v laboratoři. Získávají tak pracovní návyky potřebné pro práci v chemické 
laboratoři. 
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Kompetence k řešení problémů: Žáci se učí správně formulovat postup a výsledky 
své práce a zhodnocovat je a přijímat přiměřeně hodnocení své práce ze strany učitele. 
 
Personální a sociální kompetence: Žáci se učí týmové spolupráci, protože některé 
práce provádějí ve skupinách. 

Matematické kompetence: 

Žáci se učí používat běžné i netradiční jednotky základních veličin a převádět je mezi 
sebou. Během práce provádějí výpočty a vypracovávají grafy.  

Kompetence využívat prostředky IKT : Při zpracovávání protokolů z práce využívá 
moderní počítačové metody zpracování textů i grafické prezentace výsledků. 

Z odborných kompetencí  vede výuka předmětu chemie žáky ke správnému 
používání chemické terminologie, názvů a vzorců, zápisů chemických rovnic a 
správnému zacházení s chemikáliemi. Žáci klasifikují chemické látky a chemické děje 
podle jejich obecných a specifických znaků, chápou vztahy mezi strukturou a 
vlastnostmi látek. Žáci aplikují získané poznatky při řešení chemických úloh a problémů 
i při řešení životních situací, rozpoznávají příčiny i následky svého konání, umějí 
zdůvodnit význam nových chemických poznatků pro společnost (nové materiály, 
výrobní postupy,…).  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva chemie, matematiky, fyziky, biologie, 
ekologie, strojů a zařízení a chemické výpočty. Na předmět volně navazuje fyzikální 
chemie, analytická chemie, biochemie, chemická technologie a chemická technika. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

v laboratoři 
- je seznámen s první pomocí 
- je seznámen s postupem práce v 

laboratoři a vyhodnocováním 
výsledků své práce 

 
 
 
 
- je seznámen se základními typy skla 

Laboratoř a laboratorní cvičení  
- seznámení s chemickou laboratoří a 

jejím vybavením, chodem 
laboratoře, ochrannými pomůckami 
a laboratorním sklem 

- seznámení se zásadami první 
pomoci a bezpečností práce 

- laboratorní řád  
- vyhodnocování výsledků práce 
 
Práce se základní laboratorní 
technikou 

 
 
 
EKO
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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a jinými pracovními pomůckami v 
chemické laboratoři 

- zná výklad základních fyzikálních 
konstant a umí využít jejich 
závislosti v praxi 

 
 
- provede základní laboratorní 

postupy 
- vyhotoví protokol a vyhodnotí 

výsledky své práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhodnotí graficky závislosti 

fyzikálních konstant 
- vyhodnotí graficky závislosti 

rychlosti chemické reakce a zná 
možnosti jejího ovlivnění 

 
 
 
 
- provede přípravu jednoduchých 

anorganických látek 
- vypočítá potřebnou navážku 

výchozích látek, popř. množství 
produktu a výtěžnost reakce 

- seznámení a práce se sklem 
- vážení 
- měření objemu 
- měření teploty 
- měření hustoty 
 
Základní laboratorní postupy  
- příprava, směšování a ředění 

roztoků  
- filtrace a dekantace 
- krystalizace 
- sublimace 
- neutralizace 
- srážení 
- extrakce 
- práce s plyny 
- destilace 
- žíhání, tavení 
- redoxní reakce 
- vytěsňovací reakce 
 
Měření jednoduchých závislostí  
- rozpustnost látek v závislosti na 

teplotě 
- nasycené roztoky  
- rychlost chemické reakce a možnost 

jejího ovlivnění 
 
Příprava jednoduchých 
anorganických sloučenin a 
ověřování jejich vlastností  
- příprava jednoduchých chemických 

sloučenin 
- vlastnosti anorganických látek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
18 

 
2. ročník: 1hodina týdně, celkem 34 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
 
 
 
 
 
- orientuje se v laboratoři 

LABORATOŘE Z ORGANICKÉ 
CHEMIE: 
 
Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví v chemické laboratoři, 
organizace práce 
- organizace a řízení práce v 

 
 
 
 
EKO
2 
 

 
 
 
2 
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- prokáže znalost zásad první pomoci, 
protipožárních zásad 

- používá prostředky pro první 
pomoc (lékárničku, neutralizační 
roztoky), hasicí prostředky 

 
 
- pracuje na zadané úloze podle 

pracovního návodu a vede si 
záznam 

- vysvětlí principy jednotlivých úloh 
- používá základní laboratorní 

techniku 
- připravuje organické látky a ověřuje 

jejich vlastnosti 
- zpracovává výsledky práce s 

využitím statistických metod, 
vyhodnocuje výsledky a vypracuje 
protokol 

- orientuje se ve značení chemikálií, 
H, P – větách 

- dodržuje zásady bezpečné práce s 
chemickými látkami, chemickými 
přípravky 

- dodržuje zásady požární ochrany a 
ochrany životního prostředí 

- poskytuje první pomoc 
- prokáže správné postupy a 

praktické návyky při práci s 
toxickými látkami a jedy a způsoby 
nakládání s odpady v laboratoři 

 
 
- pracuje na zadané úloze podle 

pracovního návodu a vede si 
záznam 

- vysvětlí principy jednotlivých úloh 
- používá základní laboratorní 

techniku 
- připravuje organické látky a ověřuje 

jejich vlastnosti 
- zpracovává výsledky práce s 

využitím statistických metod, 
vyhodnocuje výsledky a vypracuje 
protokol 

 

laboratoři 
- bezpečnost práce a ochrana zdraví 
- zásady první pomoci 
- protipožární ochrana životního 

prostředí 
 
Laboratorní úlohy 1. cyklu  
- stanovení bodu tání a bodu varu 

organických látek 
- kvalitativní elementární analýza 

organických látek 
- čištění organických látek sublimací a 

krystalizací 
- destilace za sníženého tlaku 
- destilace s vodní párou 
- frakční destilace 
- extrakce 
- chromatografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorní úlohy 2. cyklu  
- příprava alkenu – eliminační reakce 
- příprava halogenalkanu – 

substituční reakce 
- sulfonace 
- nitrace 
- diazotace a kopulace 
- oxidace cyklohexanolu 
- esterifikace 
- příprava kyseliny mravenčí 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
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3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
 
 
- uplatňuje teoretické vědomosti 

z teoretické analytické chemie v 
praktické části výuky 

- provádí dělení a důkazy kationtů 
- provádí dělení a důkazy aniontů 
- provádí gravimetrická stanovení 

vzorku 
- provádí základní chemické operace: 

srážení, filtraci, dekantaci, 
promývání, sušení, spalování filtru, 
žíhání 

 
- uplatňuje teoretické znalosti 
- popíše základní laboratorní 

techniky používaných ve volumetrii 
- provádí jednotlivé typy analýz 

neutralizační, srážecích, 
komplexometrických, redoxních 

- aplikuje chemické výpočty pro 
analytickou praxi 

- připravuje roztoky o přesné a 
přibližné koncentraci 

- stanovuje přesnou koncentraci 
roztoků 

- vede záznam o analýze 
- protokolárně zpracovává výsledky 

analýzy 

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ 
CHEMIE: 
 
- bezpečnost práce v laboratoři  
- průběžné zkoušky se vzorky 
- dělení a důkazy kationtů 
- dělení a důkazy aniontů  
- gravimetrické stanovení vybraných 

kationtů a aniontů 
 
 
 
 
 
 
- příprava odměrných roztoků, 

základních látek 
- stanovení přesné koncentrace 

odměrného roztoku 
- neutralizační, srážecí,  

komplexotvorná a redoxní 
stanovení 

 

33 
 
 

4. ročník: 1 hodina týdně, celkem 28 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
 
- uplatňuje teoretické znalosti; 
- popíše základní laboratorní 

techniky používaných v separačních 
metodách, 

- provádí jednotlivé typy separačních 
metod 

- popíše základní laboratorní 
techniky používaných v 

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ 
CHEMIE: 
- seznámení s laboratoří a jejím 

vybavením 
- organizace práce a bezpečnost práce 

v laboratoři, laboratorní řád 
 

- separační metody 
- elektrochemické metody 
- optické metody 

28 
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elektrochemických metodách a 
provádí jednotlivé typy těchto 
metod  

- popíše základní laboratorní 
techniky používaných ve 
spektrálních a nespektrálních 
optických metodách a provádí 
jednotlivé typy těchto metod 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 150 

Učební osnova předmětu  

ANALYTICKÁ CHEMIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Analytická chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání:  244 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Analytická chemie má charakter aplikované vědy, ve které jsou využívány poznatky 
zejména anorganické, organické a fyzikální chemie a integruje je se znalostmi 
matematiky a dovednostmi získanými v chemických laboratorních cvičeních. Vytváří 
základ širokého odborného vzdělávání ve specifikované oblasti aplikované chemie. 
Poskytuje žákům základní vědomosti o podmínkách a metodách chemických analýz a 
přehled o možnostech jejich využití. Vytváří základ širokého odborného vzdělávání ve  
specifikované oblasti aplikované chemie. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Syntetická funkce předmětu ve studijním oboru aplikovaná chemie vyžaduje zařadit 
jednotlivé bloky a témata tak, aby vhodně navazovaly na dříve probrané učivo a aby byly 
zachovány mezipředmětové vztahy. Vyučovací předmět analytická chemie poskytuje 
žákům komplexní vědomosti o principech, metodách a postupech analytické kontroly a 
nezbytné intelektuální a manuální dovednosti z oblasti metod práce v analytické 
laboratoři. Hybný moment vývoje instrumentálních metod chemické analýzy je 
vodítkem pro určení významu znalostí principů pro pracovníky v oblasti monitoringu 
životního prostředí, kontroly chemických produktů potravinářských a farmaceutických. 
Poznatky získané studiem instrumentálních metod se budou promítat ve schopnosti 
správně interpretovat výsledky analýz a řízení kontrolních režimů na základě znalosti 
teoretické podstaty jevů, z nichž principy analytických metod vyplývají. 

POJETÍ VÝUKY:  

V teoretické přípravě je důraz kladen na znalosti chemických principů analytických 
metod. Na teoretickou výuku navazují laboratorní cvičení. Praktické dovednosti žáci 
získají také v rámci odborné praxe. Doporučuje se zařadit v přiměřeném rozsahu 
exkurze zaměřené na využití chemické analýzy v praxi. Důležitým prvkem vývoje 
v oblasti instrumentální analýzy pro vzdělávání žáků je neuzavírat výuku do rámce 
vymezeného školní laboratoří, ale je nutné poukazovat na v praxi rozšířené aplikace a 
modifikace metod pro konkrétní měření. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení zahrnuje hodnocení slovního a písemného projevu, sebehodnocení, 
kolektivní hodnocení, případně uplatňuje bodový systém. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K  ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Výuka k odpovědnosti, samostatnosti a dodržování předpisů bezpečné práce 
s chemickými látkami a odpady, vede k vytváření občanských kompetencí žáka. 
Komunikativní kompetence posilují mluvené i písemné projevy, zpracovávání 
odborných textů, seminární práce z odborné praxe a exkurzí. Personální kompetence 
získávají vyhodnocováním dosažených výsledků. Velký důraz je kladen na využívání 
prostředků informačních a komunikačních technologií. Žáci pracují s osobním 
počítačem, s běžným základním a aplikačním softwarem při zpracování výsledků 
analýzy a tvorbě odborného textu včetně grafů a tabulek. Pro další studium získávají 
informace z internetu.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva matematiky, fyziky, strojů a zařízení a 
chemických výpočtů. Na předmět volně navazuje fyzikální chemie, chemická technologie 
a chemická technika. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

3. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 132 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- vysvětlí pojmy analýza a alchymie 
- vyzná se v dějinných souvislostech 
- zná významné analytické chemiky a 

chápe jejich přínos vědě 
 
- objasní důvody odběru průměrných 

vzorků 
- objasní důvody úpravy vzorků před 

analýzou 
- provádí výpočty pro přípravu 

roztoků 
 
 
- objasní základní pojmy reakcí, 

citlivosti, metody a pomůcky 

Historie analytické chemie  
- seznámení s pojmem alchymie 
- významní chemici minulých staletí 
- objevy na poli analýzy  
 
Práce se vzorkem  
- odběr 
- úprava 
- rozklad 
- roztoky, koncentrace  
 
 
Kvalitativní chemická analýza  
- rozdělení metod kvalitativní 

analýzy, základní pojmy 
- systematické dělení kationtů, 

4 

 

 

12 

 

 

20 
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analytické kvalitativní chemie 
- objasní principy dělení kationtů a 

aniontů, dle skupinových reakcí 
- popíše specifické a selektivní reakce 

vybraných kationtů a aniontů 
- vysvětlí organickou elementární 

analýzu 
 
- popíše jednotlivé metody 

kvantitativní chemické analýzy 
- vysvětlí základní operace vážkové 

analýzy 
- provádí gravimetrické výpočty 
- vysvětlí principy jednotlivých metod 
- provádí základní výpočty pro 

přípravu roztoků, stanovení obsahu 
látky ve vzorku 

 

skupinové a selektivní reakce 
- systematické dělení aniontů, 

skupinové a selektivní reakce 
- kvalitativní analýza organických 

látek 
 
 
Kvantitativní chemická analýza  
- metody kvantitativní analýzy 
- schéma gravimetrických stanovení 
- volba navážky, vážení, filtrace, 

sušení, spalování, žíhání 
- gravimetrické výpočty 
- příklady běžných gravimetrických 

stanovení kationtů a aniontů 

 

 

 

 

10 

 
- odvodí a správně využije součin 

rozpustnosti, konstanty stability a 
redoxní potenciály 

- vybere vhodnou volumetrickou 
metodu pro analýzu vzorku 

- správně zvolí indikátor 
- popíše reakce jednotlivých druhů 

indikátorů 
- provádí výpočty pro přípravu 

roztoků, stanovení jejich 
koncentrace a stanovení obsahu 
složky ve vzorku 

- objasní chemické principy 
analytických metod 

- vysvětlí princip jednotlivých 
stanovení 

 
 
 
 
 
 
- vysvětlí způsoby měření T, V, p 
- vysvětlí plynové zákony 
- popíše absorpční, adsorpční a 

spalovací metody analýzy plynů 
- vysvětlí další možnosti jak stanovit 

plyn ve směsi 
 
- vysvětlí příčiny vzniku chyb 

Kvantitativní chemická analýza  
- srážecí analýza, argentometrie 
- heterogenní rovnováha, součin 

rozpustnosti 
- odměrné roztoky, základní látky 
- typy používaných indikátorů 
- příklady stanovení 
- komplexometrická analýza, 

merkurimetrie 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
- chelatometrie 
- metalochromní indikátory 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
- redoxní analýza 
- potenciál redoxního systému 
- metody oxidimetrie 
- metody reduktometrie 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
 
Plynová analýza 
- fyzikální měření 
- plynové zákony 
- absorpční analýza 
- spalovací analýza 
- speciální metody 
 
Chyby analytických metod  
 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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- rozdělí chyby a vyjádří pomocí nich 
odchylky ve výsledcích stanovení  

 
 

 

 

4. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 112 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- využívá znalosti v návaznosti na 

učivo fyziky, fyzikální chemie a 
analytické chemie  

- chápe význam analytických metod a 
orientuje se v jejich rozdělení 

- vyhodnocuje výsledky měření 
 
- popíše jednotlivé metody a dokáže 

je uplatnit v praxi 
- popíše plynový chromatograf 
- popíše kapalinový chromatograf 
- vysvětlí principy jednotlivých metod 
- popíše princip extrakce a jejích 

modifikací 
 
 
 
- vysvětlí principy membránových 

separačních metod 
 
 
- vysvětlí princip elektroforézy a 

elektroosmózy 
- popíše jednotlivé metody 
- vysvětlí princip hmotnostní 

spektrofotometrie, přístrojové 
vybavení a použití 

 
-   vysvětlí základní pojmy a zákonitosti 

elektrochemie 
- popíše jednotlivé druhy elektrod a 

použití článků 
- vysvětlí princip potenciometrie, její 

instrumentaci a použití 
- vysvětlí měření pH a 

potenciometrických titrací 
-  vysvětlí princip konduktometrie, její 

instrumentaci a použití 
- vysvětlí měření přímou 

konduktometrií a 

Instrumentální analytické 
metody 
- rozdělení instrumentálních metod 
- vyhodnocení výsledků stanovení 
 
 
 
Separační metody 
- chromatografie 
- kapalinová, plynová chromatorgafie 
- druhy a pracovní techniky 

chromatografie  
 

- extrakce z kapaliny do kapaliny 
- nadkritická fluidní extrakce 
- extrakce pevnou fází  
- účinnost separace 

 
- membránové separační metody 
- ultrafiltrace, převrácená osmóza,  

dialýza, elektrodialýza 
 

- elektromigrační metody 
- elektroforéza a její druhy 
- elektroosmóza 
- izotachoforéza 
- hmotnostní spektrometrie 
 
Elektrochemické metody 
- základní pojmy elektrochemie 
- článek, elektrody 
- potenciometrie 
- konduktometrie 
- základní pojmy z voltametrie 
- I-E křivky 
- klasická polarografie 
- moderní voltametrické metody 
- elektrogravimetrie 
- coulometrie 
 
 

8 
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konduktometrickou titraci 
- vysvětlí základní pojmy z 

voltametrie, její instrumentaci a 
použití 

- vysvětlí princip elektrogravimetrie 
její instrumentaci a použití 

- vysvětlí princip coulometrie, její 
instrumentaci a použití 

 
- vysvětlí základní pojmy a 

zákonitosti z optiky 
- vysvětlí princip absorpčních a 

emisních metod, jejich 
instrumentaci a použití 

- vysvětlí principy optických metod a 
jejich měření 

 
 
 
 
 
 
 
 

- má přehled o systému řízení jakosti 
v laboratoři 

 
 
 
 
 
 
 
 
Optické metody 
- elektromagnetické záření  
- charakteristické veličiny 
- elektromagnetické spektrum 
- atomová absorpční a emisní 

spektrometrie v oblasti VID a UV 
- infračervená spektrometrie 
- nukleární magnetická rezonance 
- rentgenová analýza 
- luminiscenční spektrometrie 
- rozptyl světla – Ramanova 

spektrometrie, nefelometrie a 
turbidimetrie 

- odraz a lom světla – refraktometrie, 
polarimetrie 

 
Řízení jakosti v laboratoři  

 
 
 
 
 
 
 
 
32 
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Učební osnova předmětu  

ANALYTICKÁ CHEMIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Chemická technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání:  122 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Analytická chemie má charakter aplikované vědy, ve které jsou využívány poznatky 
zejména anorganické, organické a fyzikální chemie a integruje je se znalostmi 
matematiky a dovednostmi získanými v chemických laboratorních cvičeních. Vytváří 
základ širokého odborného vzdělávání ve specifikované oblasti aplikované chemie. 
Poskytuje žákům základní vědomosti o podmínkách a metodách chemických analýz a 
přehled o možnostech jejich využití. Vytváří základ širokého odborného vzdělávání ve 
specifikované oblasti aplikované chemie. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Syntetická funkce předmětu ve studijním oboru aplikovaná chemie vyžaduje zařadit 
jednotlivé bloky a témata tak, aby vhodně navazovaly na dříve probrané učivo a aby byly 
zachovány mezipředmětové vztahy. Vyučovací předmět analytická chemie poskytuje 
žákům komplexní vědomosti o principech, metodách a postupech analytické kontroly. 
Hybný moment vývoje instrumentálních metod chemické analýzy je vodítkem pro 
určení významu znalostí principů pro pracovníky v oblasti monitoringu životního 
prostředí, kontroly chemických produktů potravinářských a farmaceutických. Poznatky 
získané studiem instrumentálních metod se budou promítat ve schopnosti správně 
interpretovat výsledky analýz a řízení kontrolních režimů na základě znalosti teoretické 
podstaty jevů, z nichž principy analytických metod vyplývají. 

POJETÍ VÝUKY:  

V teoretické přípravě je důraz kladen na znalosti chemických principů analytických 
metod. Značná část výuky je věnovaná chemickým výpočtům, opakování názvosloví a 
vyčíslování chemických rovnic. Na teoretickou výuku navazují laboratorní cvičení, při 
kterých se třída dělí na skupiny. Praktické dovednosti žáci získají také v rámci odborné 
praxe. Doporučuje se zařadit v přiměřeném rozsahu exkurze zaměřené na využití 
chemické analýzy v praxi. Důležitým prvkem vývoje v oblasti instrumentální analýzy pro 
vzdělávání žáků je neuzavírat výuku do rámce vymezeného školní laboratoří, ale je 
nutné poukazovat na v praxi rozšířené aplikace a modifikace metod pro konkrétní 
měření. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení zahrnuje hodnocení slovního a písemného projevu, sebehodnocení, 
kolektivní hodnocení, případně uplatňuje bodový systém.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K  ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Výuka k odpovědnosti, samostatnosti a dodržování předpisů bezpečné práce 
s chemickými látkami a odpady, vede k vytváření občanských kompetencí žáka. 
Komunikativní kompetence posilují mluvené i písemné projevy, zpracovávání 
odborných textů, jako jsou protokoly, seminární práce z odborné praxe a exkurzí. 
Personální kompetence získávají vyhodnocováním dosažených výsledků. Týmová práce 
v laboratoři přispívá k posílení sociálních kompetencí. Velký důraz je kladen na 
využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Žáci pracují s osobním 
počítačem, s běžným základním a aplikačním softwarem při zpracování výsledků 
analýzy a tvorbě odborného textu včetně grafů a tabulek. Pro další studium získávají 
informace z internetu.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva matematiky, fyziky, strojů a zařízení a 
chemických výpočtů. Na předmět volně navazuje fyzikální chemie, chemická technologie 
a chemická technika. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- vysvětlí pojmy analýza a alchymie 
- zná významné analytické chemiky a 

chápe jejich přínos vědě 
 
 
 
 
- objasní důvody odběru průměrných 

vzorků 
- objasní důvody úpravy vzorků před 

analýzou 
- provádí výpočty pro přípravu 

roztoků 
 
 
- objasní základní pojmy reakcí, 

Historie analytické chemie  
- seznámení s pojmem alchymie 
- významní chemici minulých staletí 
- objevy na poli analýzy  
 
Rozdělení analytické chemie  
 
Práce se vzorkem  
- odběr 
- úprava 
- rozklad 
- roztoky, koncentrace  
 
 
Kvalitativní chemická analýza  
- rozdělení metod kvalitativní 

analýzy, základní pojmy 

1 

 

 

1 

4 

 

 

 

6 
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citlivosti, metody a pomůcky 
analytické kvalitativní chemie 

- objasní principy dělení kationtů a 
aniontů, dle skupinových reakcí 

- popíše specifické a selektivní reakce 
vybraných kationtů a aniontů 

- vysvětlí organickou elementární 
analýzu 

 
- popíše jednotlivé metody 

kvantitativní chemické analýzy 
- vysvětlí základní operace vážkové 

analýzy 
- provádí gravimetrické výpočty 
- vysvětlí principy jednotlivých metod 
- provádí základní výpočty pro 

přípravu roztoků, stanovení obsahu 
látky ve vzorku 

 

- systematické dělení kationtů, 
skupinové a selektivní reakce 

- systematické dělení aniontů, 
skupinové a selektivní reakce 

- kvalitativní analýza organických 
látek 

 
 
Kvantitativní chemická analýza  
- metody kvantitativní analýzy 
- schéma gravimetrických stanovení 
- volba navážky, vážení, filtrace, 

sušení, spalování, žíhání 
- gravimetrické výpočty 
- příklady běžných gravimetrických 

stanovení kationtů a aniontů 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 
- odvodí a správně využije součin 

rozpustnosti, konstanty stability a 
redoxní potenciály 

- vybere vhodnou volumetrickou 
metodu pro analýzu vzorku 

- správně zvolí indikátor 
- popíše reakce jednotlivých druhů 

indikátorů 
- provádí výpočty pro přípravu 

roztoků, stanovení jejich 
koncentrace a stanovení obsahu 
složky ve vzorku 

- objasní chemické principy 
analytických metod 

- vysvětlí princip jednotlivých 
stanovení 

 
 
 
 
 
 
- vysvětlí způsoby měření T, V, p 
- vysvětlí plynové zákony 
- popíše absorpční, adsorpční a 

spalovací metody analýzy plynů 
- vysvětlí další možnosti jak stanovit 

plyn ve směsi 
 

Kvantitativní chemická analýza  
- srážecí analýza, argentometrie 
- heterogenní rovnováha, součin 

rozpustnosti 
- odměrné roztoky, základní látky 
- typy používaných indikátorů 
- příklady stanovení 
- komplexometrická analýza, 

merkurimetrie 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
- chelatometrie 
- metalochromní indikátory 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
- redoxní analýza 
- potenciál redoxního systému 
- metody oxidimetrie 
- metody reduktometrie 
- odměrné roztoky, základní látky 
- příklady stanovení 
 
Plynová analýza 
- fyzikální měření 
- plynové zákony 
- absorpční analýza 
- spalovací analýza 
- speciální metody 
 
Chyby analytických metod  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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- vysvětlí příčiny vzniku chyb 
- rozdělí chyby a vyjádří pomocí nich 

odchylky ve výsledcích stanovení  

 2 

4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- využívá znalosti v návaznosti na 

učivo fyziky, fyzikální chemie a 
analytické chemie  

- chápe význam analytických metod a 
orientuje se v jejich rozdělení 

 
 
- popíše jednotlivé metody a dokáže 

je uplatnit v praxi 
- popíše plynový chromatograf 
- popíše kapalinový chromatograf 
- vysvětlí principy jednotlivých metod 
- popíše princip extrakce a jejích 

modifikací 
 
 
 

- vysvětlí princip hmotnostní 
spektrometrie, přístrojové vybavení 
a použití 

- vysvětlí principy membránových 
separačních metod 

 
 
- vysvětlí princip elektroforézy a 

elektroosmózy 
- popíše jednotlivé metody 
 
 
  
-vysvětlí základní pojmy elektrochemie 
- popíše jednotlivé druhy elektrod a 

použití článků 
- vysvětlí princip potenciometrie a její 

použití 
-  vysvětlí princip konduktometrie, její 

instrumentaci a použití 
- vysvětlí měření přímou 

konduktometrií a 

Instrumentální analytické 
metody 
- rozdělení instrumentálních metod 
- vyhodnocení výsledků stanovení 
 
 
 
Separační metody 
- chromatografie 
- kapalinová, plynová chromatorgafie 
- druhy a pracovní techniky 

chromatografie  
 

- extrakce z kapaliny do kapaliny 
- nadkritická fluidní extrakce 
- extrakce pevnou fází  
- účinnost separace 

 
- hmotnostní spektrometrie 

 
 

- membránové separační metody 
- ultrafiltrace, převrácená osmóza,  

dialýza, elektrodialýza 
 

- elektromigrační metody 
- elektroforéza, elektroosmóza a 

izotachoforéza 
 

 
Elektrochemické metody 
- základní pojmy elektrochemie 
- článek, elektrody 
- potenciometrie 
- konduktometrie 
- voltametrie 
- I-E křivky, klasická polarografie 
- elektrogravimetrie 
- coulometrie 
 

2 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
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konduktometrickou titraci 
- vysvětlí základní pojmy z 

voltametrie, její instrumentaci a 
použití 

- vysvětlí princip elektrogravimetrie, 
její instrumentaci a použití 

- vysvětlí princip coulometrie a její 
použití 

 
- vysvětlí základní pojmy a 

zákonitosti z optiky 
- vysvětlí princip absorpčních a 

emisních metod, jejich 
instrumentaci a použití 

 
- vysvětlí principy optických metod a 

jejich měření 
 
 
 

- vysvětlí principy nespektrálních 
metod a jejich měření 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spektrální metody  
- elektromagnetické záření  
- charakteristické veličiny 
- elektromagnetické spektrum 
- atomová absorpční a emisní 

spektrometrie v oblasti VID a UV 
-  
- infračervená spektrometrie 
- nukleární magnetická rezonance 
- luminiscenční spektrometrie 

 
Nespektrální metody 
- rozptyl světla – nefelometrie a 

turbidimetrie 
- odraz a lom světla – refraktometrie, 

polarimetrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÉ VÝPOČTY 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Analytická chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 191 hodin 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu je doplnit žákům teoretické znalosti o praktické výpočty v analytické 
praxi. Výuka je zaměřena na zvládnutí základních chemických výpočtů, chemického 
názvosloví anorganických i organických látek a pochopení základních pojmů a principů 
chemických reakcí. Součástí výuky je i výpočet stavby atomu. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

V prvním ročníku se žáci seznamují s chemickým názvoslovím, výpočty složení atomů a 
sloučenin, řešením rovnic a jednoduchými stechiometrickými výpočty a vyjadřováním 
složení roztoků. Ve druhém ročníku si prohlubují znalosti učiva 1. ročníku a osvojují si 
názvosloví organických sloučenin. Ve třetím ročníku si žáci prohlubují a upevňují 
vědomosti z obecné, anorganické a organické chemie a rozšiřují o učivo fyzikální a 
analytické. Čtvrtý ročník prohlubuje znalosti fyzikálních a analytických výpočtů a dále 
rozšiřuje učivo z elektrochemie a optiky. Učivo navazuje na znalosti chemie, fyziky, 
matematiky a základů informační technologie. Získané vědomosti aplikují v praktických 
příkladech s využitím matematického aparátu. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je tvořena výkladovou částí, která je doplňována besedou s žáky. Probrané učivo 
je pak procvičováno na praktických příkladech. Žáci pracují samostatně i ve skupinách 
s využitím odborných textů a internetu. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Znalosti žáků jsou ověřovány písemným zkoušením. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

 
V oblasti klíčových kompetencí jsou žáci vedeni k tomu, aby byli schopni formulovat 

srozumitelně své myšlenky a zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textu či 
výkladu. Žáci se učí využívat své znalosti z matematiky, chemie a fyziky při řešení 
zadaných výpočtů.  
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Co se týká odborných kompetencí, žáci se učí orientaci v základních pojmech a jsou 
schopni rozumět základním vztahům v chemii. Výuka směřuje k odpovědnosti 
samostatnosti. Komunikativní kompetence posilují i písemné projevy. Personální 
kompetence získávají vyhodnocováním dosažených výsledků. Velký důraz je kladen na 
využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Uvedené kompetence 
souvisí s průřezovým tématem Informační a komunikační technologie, které se při výuce 
zdůrazňuje. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva matematiky, fyziky, chemie a analytické a 
fyzikální chemie. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické 

látky a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 
 
 
- vypočte složení atomu 

 
 
 
 
 
 
- vyčíslí chemickou rovnici bez 

oxidačně-redukční změny 
- vyčíslí rovnice reakcí, u kterých 

dochází k oxidačně-redukčním 
změnám 

 
- vyjádří koncentraci roztoků 
 
 
 
 
 
- vypočítá slovní úlohy 

Chemické názvosloví 
- základní principy názvosloví  
- oxidy 
- kyseliny, zásady 
- soli 
 
Složení atomů a sloučenin  
- výpočet stavby atomu - látkové 

množství, počet částic, molární 
objem 

- relativní atomová a molekulová 
hmotnost 

 
Řešení chemických rovnic  
- bez oxidačně redukční změny 
- redoxní rovnice 
 
 
 
Složení roztoků  
- koncentrace roztoků 
- hmotnostní zlomek, procenta 
- objemový zlomek, procenta 
- molární zlomek, molární procenta 
 
Stechiometrické výpočty 
- jednoduché úlohy z rovnic 
- slovní úlohy 

10 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
9 
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2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické 

látky a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 
- vypočte složení atomu 
- vypočítává zastoupení jednotlivých 

prvků ve sloučenině 
 
 
 
 
- vyčíslí chemické rovnice se 

složitějším průběhem 
 
 
 
 
- vypočítá slovní úlohy 
 
 
 
 
- vyjádří koncentraci roztoků 
- vypočítá výslednou koncentraci při 

ředění a mísení roztoků 
 
 
 
 
- pojmenuje základní organické látky 

a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 

Chemické názvosloví - opakování 
- základní principy názvosloví 

anorganických látek 
 
Složení sloučenin  
- látkové množství, relativní atomová 

a molekulová hmotnost, molární 
objem 

- obsah prvku ve sloučenině 
 
 
Řešení chemických rovnic 
- bez oxidačně redukční změny 
- redoxní rovnice 
- vyčíslování složitějších chemických 

reakcí 
 
Stechiometrické výpočty 
- úlohy se znečištěnými látkami 

- úlohy s nedokonalým průběhem 

reakce 

 
Složení roztoků  
- molární koncentrace roztoků 
- hmotnostní, objemový a molární 

zlomek, procenta 
- směšování a ředění roztoků 
 
Názvosloví organických 
sloučenin 
- základní pravidla, druhy názvosloví 
- názvosloví uhlovodíků 
- názvosloví derivátů uhlovodíků 

 

2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické 

látky a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 
- vytváří vzorec, popř. název 

Chemické názvosloví - opakování 
- základní principy názvosloví 

anorganických a organických látek 
 
Složení sloučenin - opakování 
- látkové množství, relativní atomová 

6 
 
 
 
3 
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sloučeniny 
- vypočítává zastoupení jednotlivých 

prvků ve sloučenině 
 
 
 
 
- vyčíslí chemické rovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vypočítá složení látek účastnící se 

chemické reakce 
 
 
 
 
 
- vyjádří koncentraci roztoků 
- vypočítá výslednou koncentraci při 

ředění a mísení roztoků 
 
 
 
 
- umí pojmenovat základní stavové 

veličiny 
- vysvětlí principy stavové rovnice a 

umí vypočítat jednotlivé veličiny 
-  
- vysvětlí pojem chemická rovnováha 

a umí ji vypočítat 
 
 
- vypočítá z hodnot koncentrací a 

rovnovážné konstanty pH a naopak 
 

a molekulová hmotnost, molární 
hmotnost, molární objem 

- obsah prvku ve sloučenině 
 
 
Řešení chemických rovnic-
opakování 
- bez oxidačně redukční změny 
- redoxní rovnice 
- vyčíslování složitějších chemických 

reakcí 
- disproporcionační, 

synproporcionační rovnice a rovnice 
v iontovém tvaru 

 
Stechiometrické výpočty 
- úlohy se znečištěnými látkami 

- úlohy s nedokonalým průběhem 

reakce 

- úlohy s kapalinou a plynem 
- úlohy s nenasycenými roztoky 
 
Složení roztoků  
- koncentrace roztoků 
- hmotnostní, objemový a molární 

zlomek, procenta 
- směšování a ředění roztoků 
- vzájemné převody koncentrací 
 
Zákony plynů 
- stavové veličiny 
- stavová rovnice ideálního plynu 
- stavová rovnice reálného plynu  

 
 

Chemická rovnováha 
- výpočet rovnovážné konstanty 

 
Výpočet pH 
- výpočet koncentrace a pH slabých a 

silných kyselin 
- výpočet koncentrace a pH slabých 
- výpočet pH solí 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
5 
 
 
12 
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4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické i 

organické látky a vysvětlí principy 
chemického názvosloví 

 
 
 
- vytváří vzorec, popř. název 

sloučeniny 
- vypočítává zastoupení jednotlivých 

prvků ve sloučenině 
 
 
- vypočítá slovní úlohy 
 
 
- vyjádří koncentraci roztoků. 
- vypočítá výslednou koncentraci při 

ředění a mísení roztoků 
 
 
 
 
 
- zná základní stavové veličiny 
- umí vypočítat stavové veličiny 
- vypočítá složení směsi plynu 
 
 
- umí vypočítat uvolněné i potřebné 

množství tepla 
 
- vysvětlí pojem chemická rovnováha 

a umí ji vypočítat 
 
- vypočítá z hodnot koncentrací a 

rovnovážné konstanty pH a naopak 
 
 
 
 
 
- vysvětlí zákony elektrochemie i 

spektrálních metod 
 

Chemické názvosloví - opakování 
- základní principy názvosloví 

anorganických látek 
- základní principy názvosloví 

organických látek 
 
Složení sloučenin - opakování 
- látkové množství, relativní atomová 

a molekulová hmotnost 
- obsah prvku ve sloučenině 
 
 
Stechiometrické výpočty 
- slovní úlohy 
 
Roztoky - opakování 
- koncentrace roztoků 
- hmotnostní, objemový a molární 

zlomek, procenta 
- směšování a ředění roztoků 
- vzájemné převody koncentrací 
 
Základní stavová rovnice 
ideálního a reálného plynu  
- stavová rovnice ideálního plynu 
- směsi ideálních plynů 
- střední molární hmotnost 
 
Termochemie 
- 1. a 2. termochemický zákon 

 
Chemická rovnováha 
- výpočet rovnovážné konstanty 
 
pH 
- výpočet koncentrace a pH slabých a 

silných kyselin 
- výpočet koncentrace a pH slabých a 

silných zásad 
- výpočet koncentrace a pH solí 
 
Výpočty elektrochemie 
- konduktometrie 
- Faradayův spojený zákon 
 

4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
12 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
5 
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Výpočty optiky 
- Lambertův – Beerův zákon 

 
5 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÉ VÝPOČTY 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Chemická technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 69 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu je doplnit žákům teoretické znalosti o praktické výpočty 
v technologické praxi. Výuka je zaměřena na zvládnutí základních chemických výpočtů, 
chemického názvosloví anorganických i organických látek a pochopení základních 
pojmů a principů chemických reakcí. Součástí výuky je i výpočet stavby atomu. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

V prvním ročníku se žáci seznamují s chemickým názvoslovím, výpočty složení atomů a 
sloučenin, řešením rovnic a jednoduchými stechiometrickými výpočty a vyjadřováním 
složení roztoků. Ve druhém ročníku si prohlubují znalosti učiva 1. ročníku a osvojují si 
názvosloví organických sloučenin. Učivo navazuje na znalosti chemie, fyziky, 
matematiky a základů informační technologie. Získané vědomosti aplikují v praktických 
příkladech s využitím matematického aparátu. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je tvořena výkladovou částí, která je doplňována besedou s žáky. Probrané učivo 
je pak procvičováno na praktických příkladech. Žáci pracují samostatně i ve skupinách 
s využitím odborných textů a internetu. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Znalosti žáků jsou ověřovány písemným. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

 
V oblasti klíčových kompetencí jsou žáci vedeni k tomu, aby byli schopni formulovat 

srozumitelně své myšlenky a zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textu či 
výkladu. Žáci se učí využívat své znalosti z matematiky a chemie při řešení zadaných 
výpočtů.  

Co se týká odborných kompetencí, žáci se učí orientaci v základních pojmech a jsou 
schopni rozumět základním vztahům v chemii. Výuka směřuje k odpovědnosti 
samostatnosti. Komunikativní kompetence posilují i písemné projevy. Personální 
kompetence získávají vyhodnocováním dosažených výsledků. Velký důraz je kladen na 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 167 

využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Uvedené kompetence 
souvisí s průřezovým tématem Informační a komunikační technologie, které se při výuce 
zdůrazňuje. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva matematiky, fyziky, chemie a analytické a 
fyzikální chemie. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické 

látky a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 
 
 
- vypočte složení atomu 

 
 
 
 
 
 
- vyčíslí chemickou rovnici bez 

oxidačně-redukční změny 
- vyčíslí rovnice reakcí, u kterých 

dochází k oxidačně-redukčním 
změnám 

 
- vyjádří koncentraci roztoků 
 
 
 
 
 
- vypočítá slovní úlohy 

Chemické názvosloví 
- základní principy názvosloví  
- oxidy 
- kyseliny, zásady 
- soli 
 
Složení atomů a sloučenin  
- výpočet stavby atomu - látkové 

množství, počet částic, molární 
objem 

- relativní atomová a molekulová 
hmotnost 

 
Řešení chemických rovnic  
- bez oxidačně redukční změny 
- redoxní rovnice 
 
 
 
Složení roztoků  
- koncentrace roztoků 
- hmotnostní zlomek, procenta 
- objemový zlomek, procenta 
- molární zlomek, molární procenta 
 
Stechiometrické výpočty 
- jednoduché úlohy z rovnic 
- slovní úlohy 

10 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
9 
 

 
2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin 
Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pojmenuje základní anorganické 

látky a vysvětlí principy chemického 

Chemické názvosloví - opakování 
- základní principy názvosloví 

anorganických látek 

2 
 
 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 168 

názvosloví 
 
- vypočte složení atomu 
- vypočítává zastoupení jednotlivých 

prvků ve sloučenině 
 
 
 
 
- vyčíslí chemické rovnice se 

složitějším průběhem 
 
 
 
 
- vypočítá slovní úlohy 
 
 
 
 
- vyjádří koncentraci roztoků 
- vypočítá výslednou koncentraci při 

ředění a mísení roztoků 
 
 
 
 
- pojmenuje základní organické látky 

a vysvětlí principy chemického 
názvosloví 

 

 
Složení sloučenin  
- látkové množství, relativní atomová 

a molekulová hmotnost, molární 
objem 

- obsah prvku ve sloučenině 
 
 
Řešení chemických rovnic  
- bez oxidačně redukční změny 
- redoxní rovnice 
- vyčíslování složitějších chemických 

reakcí 
 
Stechiometrické výpočty 
- úlohy se znečištěnými látkami 

- úlohy s nedokonalým průběhem 

reakce 

 
Složení roztoků  
- molární koncentrace roztoků 
- hmotnostní, objemový a molární 

zlomek, procenta 
- směšování a ředění roztoků 
 
Názvosloví organických 
sloučenin 
- základní pravidla, druhy názvosloví 
- názvosloví uhlovodíků 
- názvosloví derivátů uhlovodíků 

 

 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
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Učební osnova předmětu 

CHEMICKÁ TECHNIKA 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření Analytická 

chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 34 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Učivo chemické techniky poskytuje vědomosti o operacích a procesech v chemickém 
průmyslu, o funkcích a druzích zařízení chemického průmyslu, a dále poskytuje 
dovednosti řídit a hodnotit procesy a zacházet s příslušnými zařízeními. Cíle předmětu 
spočívají v rozvíjení technického, logického a ekologického myšlení žáků, v rozvíjení 
schopnosti řešit problémy na základě zobecňování a aplikace obecného na konkrétní. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vzdělávací obsah předmětu je se skládá z úvodu do problematiky, ve které se žák 
seznámí se základními pojmy chemické techniky a z jednotlivých operací, které se dělí 
na mechanické, tepelné a difúzní operace. V předmětu jsou využívány poznatky 
především z předmětů strojnictví, matematika, fyzikální chemie, fyzika a chemické 
výpočty. 

POJETÍ VÝUKY:  

Učivo předmětu sestává z teoretické výuky. Teoretická výuka probíhá ve druhém 
ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Používají se formy výuky výklad, diskuse, 
skupinová práce, učení z textů. Z didaktických pomůcek jsou nejvíce využívána 
schémata.  

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné zkoušení v rozsahu alespoň dvou 
písemek za pololetí a ústní orientační zkoušení. Důraz je kladen na pochopení principů 
probíraných procesů a na dovednost řešit příklady související s probíranými procesy. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Z hlediska cílů výuky je žák veden k tomu, aby pozitivně přistupoval k technice, strojům 
a technickým zařízením, dal přednost pochopení principu technického zařízení před 
paměťovým učením o něm, propojoval informace a hledal souvislosti, dokázal vnést do 
svého myšlení a práce systematičnost, stanovil si ve svém myšlení a jednání priority, 
jednal čestně, spravedlivě a svědomitě. Z hlediska klíčových kompetencí v předmětu 
chemická technika žák pracuje v týmu, porozumí zadání úkolu, hledá způsoby řešení 
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úkolu, aplikuje znalosti z matematiky, strojnictví, chemie, fyziky, fyzikální chemie, 
vyjadřuje se technicky přiměřeně odborně a srozumitelně, chápe význam péče o své 
zdraví, chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást zaměstnání.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva fyziky, chemie, fyzikální chemie, 
chemické technologie. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

-  

 

- vyjmenuje způsoby zmenšování a 
zvětšování částic 

- vysvětlí rozdíly mezi způsoby 
zmenšování a zvětšování částic 

- definuje základní pojmy 
hydrostatiky a hydrodynamiky 

- definuje základní pojmy v oblasti 
dopravy a stlačování plynů 
 
 

- definuje základních pojmy 
jednotlivých operací 

- vysvětlí princip operací 
 
 
 

 
- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip elektrolýzy a 

elektrolyzérů 
- popíše elektrotermické procesy 

 

- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip jednotlivých 

způsobů sdílení tepla 
- objasní princip odpařování 

Úvod do chemické techniky  

Mechanické operace  

- zmenšování a zvětšování 
velikosti částic 

- sítová analýza  
- hydrostatika 
- hydrodynamika 
- zařízení pro práci s plyny  

 

Kombinované mechanické 
operace 

- sedimentace, filtrace, 
odstřeďování, fluidace, flotace, 
míchání 

Elektrochemické a 
elektrotermické procesy  

- elektrolýza, elektrolyzéry,  
elektrické pece  

Tepelné operace                                                            

- přestup a prostup tepla 
- tepelné výměníky 
- odpařování a odparky  

1 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 
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- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip absorpce a exsorpce 
- vysvětlí princip extrakce 
- vysvětlí princip krystalizace 
- znázorní a popíše schéma 

krystalizace 
- vysvětlí způsoby vyjádření vlhkosti 

vzduchu 
- popíše stavový diagram vlhkého 

vzduchu 

Difúzní operace                                                            

- destilace a rektifikace 
- absorpce a exsorpce 
- adsorpce a desorpce 
- extrakce 
- krystalizace 
- sušení vzduchem 

17 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÁ TECHNIKA 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření Chemická 

technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 156 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Učivo chemické techniky poskytuje vědomosti o operacích a procesech v chemickém 
průmyslu, o funkcích a druzích zařízení chemického průmyslu, a dále poskytuje 
dovednosti řídit a hodnotit procesy a zacházet s příslušnými zařízeními. Cíle předmětu 
spočívají v rozvíjení technického, logického a ekologického myšlení žáků, v rozvíjení 
schopnosti řešit problémy na základě zobecňování a aplikace obecného na konkrétní. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vzdělávací obsah předmětu je možné rozčlenit na tři okruhy – úvod do problematiky 
(základní pojmy) chemické techniky ve druhém ročníku, mechanické a tepelné operace 
ve třetím ročníku studia a difúzní operace ve čtvrtém ročníku studia. V rámci každého z 
okruhů se vedle procesů prohlubuje vysvětlování principů příslušných zařízení, některá 
témata jsou prakticky procvičována v praktických cvičeních ve třetím a čtvrtém ročníku 
studia. V předmětu jsou využívány poznatky především z předmětů strojnictví, 
matematika, fyzikální chemie, fyzika a chemické výpočty. 

POJETÍ VÝUKY:  

Učivo předmětu sestává z teoretické výuky. Teoretická výuka probíhá ve druhém 
ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně, třetím ročníku studia v rozsahu dvou hodin týdně 
a ve čtvrtém ročníku také v rozsahu dvou hodin týdně. Používají se formy výuky výklad, 
diskuse, skupinová práce, učení z textů. Z didaktických pomůcek jsou nejvíce využívána 
schémata. Na tuto teoretickou výuku navazuje praktická výuka v předmětu Praktická 
cvičení ve třetím a čtvrtém ročníku studia v rozsahu osm hodin 1× za 14 dnů. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné zkoušení a ústní orientační 
zkoušení. Důraz je kladen na pochopení principů probíraných procesů a na dovednost 
řešit příklady související s probíranými procesy. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Z hlediska cílů výuky je žák veden k tomu, aby pozitivně přistupoval k technice, strojům 
a technickým zařízením, dal přednost pochopení principu technického zařízení před 
paměťovým učením o něm, propojoval informace a hledal souvislosti, dokázal vnést do 
svého myšlení a práce systematičnost, stanovil si ve svém myšlení a jednání priority, 
jednal čestně, spravedlivě a svědomitě. Z hlediska klíčových kompetencí v předmětu 
chemická technika žák pracuje v týmu, porozumí zadání úkolu, hledá způsoby řešení 
úkolu, využívá a vytváří schémata, grafy, diagramy, tabulky, aplikuje znalosti z 
matematiky, strojnictví, chemie, fyziky, fyzikální chemie, vyjadřuje se technicky 
přiměřeně odborně a srozumitelně, vysvětlí princip technického zařízení a dokáže s ním 
pracovat, sleduje průběh procesu, pracuje s technickou dokumentací, dodržuje pracovní 
návody a postupy, zpracovává informace a výsledky měření do protokolu, chápe význam 
péče o své zdraví, chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást zaměstnání, používá 
osobní ochranné pracovní prostředky. V rámci průřezových témat žák získává právní 
povědomí o Zákoníku práce, Občanském zákoníku, normách, získává schopnost 
konstruktivně komunikovat a adekvátně reagovat, chápe význam ochrany životního 
prostředí v průmyslovém měřítku, zvažuje při své práci vhodné nakládání s materiály a 
energiemi, hodnotí technická zařízení a technologické celky s ohledem na spotřebu 
energií, ví, co obnáší funkce chemického technologa, využívá výpočetní techniku při 
zpracování výsledků z měření, tvorbě tabulek a grafů. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva fyziky, chemie, fyzikální chemie, 
chemické technologie. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

 

- vyjmenuje způsoby zmenšování a 
zvětšování částic 

- vysvětlí rozdíly mezi způsoby 
zmenšování a zvětšování částic 

- definuje základní pojmy 
hydrostatiky a hydrodynamiky 

- definuje základní pojmy v oblasti 
dopravy a stlačování plynů 

Úvod do chemické techniky  

Mechanické operace  

- zmenšování a zvětšování 
velikosti částic 

- sítová analýza  
- hydrostatika 
- hydrodynamika 
- zařízení pro práci s plyny  

 

Kombinované mechanické 

1 

6 

 

 

 

 

3 
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- definuje základních pojmy 
jednotlivých operací 

- vysvětlí princip operací 

 

- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip elektrolýzy a 

elektrolyzérů 
- popíše elektrotermické procesy 

 

- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip jednotlivých 

způsobů sdílení tepla 
- objasní princip odpařování 

 

- definuje základní pojmy 
- vysvětlí princip absorpce a exsorpce 
- vysvětlí princip extrakce 
- vysvětlí princip krystalizace 
- znázorní a popíše schéma 

krystalizace 
- vysvětlí způsoby vyjádření vlhkosti 

vzduchu 
- popíše stavový diagram vlhkého 

vzduchu 

operace 

- sedimentace, filtrace, 
odstřeďování, fluidace, flotace, 
míchání 

Elektrochemické a 
elektrotermické procesy  

- elektrolýza, elektrolyzéry,  
- elektrické pece  

Tepelné operace                                                            

- přestup a prostup tepla 
- tepelné výměníky 
- odpařování a odparky  

 

Difúzní operace                                                            

- destilace a rektifikace 
- absorpce a exsorpce 
- adsorpce a desorpce 
- extrakce 
- krystalizace 
- sušení vzduchem 

 

 

 

 

¨ 

4 

 

 

3 
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3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 
Výsledky vzdělávání 

Žák: 

Učivo Hod. 

 
- definuje hmotnostní a molární 

zlomek 
- používá zlomky ve výpočtech  
- vysvětlí princip bilancování 
- znázorní bilanční schéma 
- vytvoří a vyřeší bilanční rovnice. 
 
 
- rozezná a popíše podle schématu 

příslušná technická zařízení  

Látkové bilance 

- hmotnostní a molární zlomek  
- bilance, 
- bilanční schéma, 
- bilanční rovnice.¨ 

 

Mechanické operace s tuhou fází  

- zmenšování a zvětšování 

12 

 

 

 

4 
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- vyhodnocuje sítovou analýzu na 
základě daných údajů  
 
 

- určí na základě výpočtu charakter 
toku tekutiny 

- vypočítá ztráty v potrubí   
- vybere vhodné zařízení pro 

konkrétní aplikaci 

 

 

- řeší základní početní příklady 
- srovnává využití operací 
- rozlišuje rozdíly mezi operacemi 
- posoudí pro danou úlohu vhodnost 

operací 
 

- řeší základní početní příklady 
- načrtne schéma elektrických pecí 
- popíše a vysvětí rozdíly mezi 

základními typy el. pecí  

 

- rozezná a popíše podle schématu 
základní typy odparek 

- vyjmenuje a popíše základní typy 
výměníků  

- řeší početní příklady pro sdílení 
tepla, tepelné výměníky a odparky 

velikosti částic, 
- sítová analýza. 

Mechanické operace s kapalnou a 
plynnou fází 

- hydrostatika, 
- hydrodynamika (charakter 

proudění, rovnice kontinuity, 
Bernouilliho rovnice), 

- Doprava kapalin a plynů  
 
Kombinované mechanické 
operace 
- sedimentace, filtrace, 

odstřeďování,  
- fluidace, flotace, 
- míchání. 

Elektrochemické a 
elektrotermické procesy  

- elektrolýza, elektrolyzéry, 
- elektrické pece.  

Tepelné operace 

- přestup a prostup tepla,  
- tepelné výměníky, 
- odpařování a odparky.  

 

 

 

18 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

18 

 
4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin 
Výsledky vzdělávání 

Žák: 

Učivo Hod. 

 
- Vyjmenuje základní zařízení pro 

měření a regulaci teploty, tlaku, 
průtoku a hladiny 

- Popíše princip měření a regulace 
některých vybraných zařízení 

-  určí vhodné zařízení pro měření 
daného parametru    
 

- klasifikuje rovnovážné diagramy 
- vytvoří rovnovážný diagram x-y 

Měření z chemické techniky 

- Měření a regulace  teploty 
- Měření a regulace průtoku  
- Měření a regulace tlaku  
- Měření a regulace hladiny  

Destilace a rektifikace 

- destilace ideálních roztoků,  
- rovnovážné diagramy, 

6 

 

 

 

16 
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- vysvětlí pojem azeotrop a princip 
azeotropní destilace  

- nakreslí  a a popíše jednoduché 
schéma kontinuální rektifikace  

- zjistí početně i graficky počet 
teoretických pater kolony 

- určí (vypočítá) účinnost rektifikační 
kolony, refluxní poměr  
 

- provede bilanci složek 
jednostupňové extrakce  

- sestaví rovnici pracovní přímky 
extrakční kolony  

- vyjmenuje typy extraktorů a popíše 
mezi nimi rozdíly  

- nakreslí jednoduché schéma 
extraktoru  

 
 
 
- diskutuje o působení tlaku a teploty 

na absorpci a exsorpci 
- rozezná a podle schématu popíše 

základní absorpční zařízení 
 

 

- vysvětlí adsorpční vlnu 
- rozezná a podle schématu popíše 

základní adsorpční a desorpční 
zařízení 
 
 

- vysvětlí na základě křivky 
rozpustnosti princip krystalizace, 
řeší základní početní příklady 

 
 

 
- vysvětlí způsoby vyjádření vlhkosti 

vzduchu 
- použije stavový diagram k určení 

potřebných údajů 
- vysvětlí vytvoření rovnováhy při 

sušení vzduchem 
- vytvoří křivku sušení 
- rozezná a popíše podle schématu 

základní zařízení pro sušení 

- azeotropní destilace  
- kontinuální rektifikace 

v patrové a plněné koloně  
- určení PTP rektifikační kolony. 

 

 

Extrakce 

- kapalinová extrakce, 
- třísložková extrakce,  

- schéma,   

- podmínky, 

- rovnováha, 

- technická zařízení.  

Absorpce, exsorpce 

- schéma, 
- podmínky, 
- rovnováha, 
- technická zařízení  

Adsorpce, desorpce 

- schéma, 
- podmínky, 
- rovnováha, 
- technická zařízení.  

Krystalizace 

- schéma a princip, 
- křivka rozpustnosti, 
- podmínky. 

Sušení vzduchem 

- vyjádření vlhkosti vzduchu,  
- stavové diagramy,  
- rovnováha, 
- rychlost sušení.  

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

  

 

 

5 

 

 

5 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÁ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Analytická chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 122 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Předmět chemická technologie poskytuje komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti 
chemických výrob s výrazným podílem chemického charakteru. Cílem předmětu je 
poskytnout žákům přehled o operacích a procesech se zdůrazněním bilančního hlediska. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali informace o zdrojích surovin a energií, o 
postupech ve výrobě, o výrobcích chemického průmyslu, možnostech minimalizace 
odpadu a způsobech jeho odstraňování, a na základě těchto informací dokázali pochopit 
principy probíhajících dějů a navrhnout opatření k optimalizaci výrobního procesu 
s ohledem na chemické, technologické, analyticko-kontrolní, ekonomické, 
environmentální, hygienické, bezpečností, sociální, etické a estetické aspekty.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsah předmětu je rozčleněn do tří okruhů. První okruh je orientován na cíle chemické 
výroby a otázky chemizace jiných oblastí národního hospodářství. Tento okruh zahrnuje 
i základy chemické techniky a potřebné informace o surovinách chemického průmyslu. 
Druhý okruh obsahuje obecné principy, které se uplatňují v procesu vypracování nebo 
racionalizace chemické výroby (od námětu k provozu). Třetí okruh přibližuje syntézu 
těchto dílčích činností dokumentovanou na konkrétních výrobách. Všechny tři okruhy 
jsou doplněny potřebnými technickými a chemickými výpočty. Výuka předmětu 
vyžaduje vědomosti a dovednosti získané v předmětech matematika (technologické 
výpočty), fyzika (fyzikální základy chemických výrob), technická příprava (technické 
výkresy, stroje a zařízení, regulace automatizace), chemie (chemické principy výrob), 
analytická chemie (chemická kontrola výrob), fyzikální chemie (fyzikálně-chemické 
principy výrob), ekonomika (ekonomické aspekty výrob) a ochrana životního prostředí 
(environmentální aspekty výrob). Předmět pak získává syntetizující funkci v rámci 
studijního oboru. 

POJETÍ VÝUKY:  

Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující část časové dotace výkladu. Výklad je 
doprovázen obrazovým materiálem a výrobními schématy. Pro další rozvíjení vědomostí 
a dovedností je významné řešení modelových problémů, komplexních úloh výpočtového 
charakteru (bilanční, optimalizační a technickoekonomické výpočty) a projektů. Při 
řešení těchto úloh se na jedné straně klade důraz na techniky samostatného učení a 
práce žáků, na straně druhé se využívají takové formy práce, při kterých žáci aktivně 
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spolupracují ve skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, umí racionálně 
a logicky zdůvodnit výsledky své práce a v diskusi je obhájit. Výuku doplňují exkurze, 
případně návštěvy různých výukových center. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení žáků zahrnuje individuální přístup a následnou pomoc, kolektivní hodnocení 
a sebehodnocení. Využívá klasifikační stupnici, bodový systém, slovní hodnocení nebo 
jejich kombinace. Do hodnocení se zahrnuje i kvalita písemného zpracování úloh (text, 
výpočty, tabulky a grafy v elektronické podobě), zpráv z exkurzí a odborné praxe. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Výuka předmětu podporuje logické myšlení a směřuje k tomu, aby žáci dovedli aktivně 
využívat získané vědomosti a dovednosti při dalším vzdělávání či odborné praktické 
přípravě. Předmět rozvíjí kompetenci aplikovat základní matematické postupy při 
řešení technologických výpočtů, personální dovednosti při práci na modelových úlohách 
ve skupinách, kompetenci řešit samostatně problémy při řešení komplexních úloh 
výpočtového charakteru, kompetenci využívat prostředky informačních a 
komunikačních technologií při zpracování úloh a projektů (aktivní vyhledávání 
informací, zpracování a vyhodnocení úlohy v elektronické podobě.)  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva fyziky, chemie a analytické a fyzikální 
chemie a chemické techniky. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
- definuje základní pojmy 
- načrtne a popíše technologické 

schéma  
 

- vysvětlí princip bilancování 
- znázorní bilanční schéma  
- formuluje a řeší bilanční rovnici 

jednoduchého systému 
 

- popíše strukturu chemického 
průmyslu 

- zhodnotí možnosti pracovního 
uplatnění 

Základní pojmy 
- technologické schéma výroby 
 
 
Bilance, bilanční rovnice  
 
 
 
 
Struktura chemického průmyslu 
v ČR a ve světě 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
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- formuluje zásady bezpečnosti v 

chemických provozech 
 
- objasní úkoly chemické analýzy 
- navrhne a zhodnotí metody analýzy 
 
 
- orientuje se v základních zdrojích, 

zná principy těžby a úprav, hodnotí 
vliv těžby na krajinu 

- posuzuje možnosti využití 
obnovitelných zdrojů energie pro 
danou chemickou výrobu 

- rozliší a charakterizuje škodliviny 
vzniklé při spalování různých druhů 
paliv a orientuje se v možnostech 
omezování a ve způsobech 
odstraňování škodlivin. 

 
- popíše složení a vlastnosti vzduchu 
- uvede rizika znečištění, rozliší různé 

principy čištění, navrhuje opatření, 
orientuje se v právních předpisech 
na ochranu ovzduší 

- objasní principy separace složek 
vzduchu, rozliší a porovná metody 

 
- popíše zdroje vody pro chemickou 

výrobu, složení vod, hygienické 
požadavky 

- charakterizuje rizika znečistění, 
orientuje se v právních předpisech 
na ochranu vod, navrhuje opatření 
na ochranu vod 

- rozliší a popíše různé druhy úpravy 
vody a vymezí požadavky na pitnou 
a užitkovou vodu 

- charakterizuje metody čištění 
odpadních vod splaškových a z 
různých výrobních procesů 

 
 
- charakterizuje výroby 
- vysvětlí princip technologií 
- pracuje s technickou dokumentací 
- řeší stechiometrické a bilanční 

výpočty 
- zhodnotí význam kontroly kvality a 

Bezpečnost práce v provozu  
 
 
Analýza a kontrola v chemické 
výrobě 
 
 
Suroviny a energie pro chemický 
průmysl 
- zdroje, těžba a úprava surovin 
- druhy energií 
- vlastnosti paliv a jejich vliv na 

životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
Technologie vzduchu 
- vlastnosti, složení, rizika znečištění, 

opatření pro ochranu ovzduší 
- principy separace složek vzduchu 
 
 
 
 
Technologie vody 
- zdroje vody, druhy vod 
- rizika znečištění, ochrana vod 
- technologie úpravy pitné a užitkové 

vody 
- čištění odpadních vod splaškových a 

průmyslových 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finální produkty anorganické 
technologie 
- anorganické sloučeniny dusíku 
- anorganické sloučeniny síry 
- anorganické sloučeniny fosforu 
- zpracování chloridu sodného 
- fluor, kyselina fluorovodíková 

 
EKO
2 
 
EKO
2 
 
 
EKO
2 
EKO
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
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3 
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2 
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3 
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2 
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3 
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dodržování technologické kázně 
- posoudí možnosti minimalizace 

negativních vlivů výroby na životní 
prostředí, navrhne opatření 

 
 
- popíše výrobní zařízení, reakce, 

využití látek a jejich ekologické 
dopady na životní prostředí 

- vysvětlí bezpečnostní rizika 
- pokud existuje více způsobů výroby, 

zhodnotí, proč se využívá v určitém 
regionu jen jeden 

- popíše výrobní zařízení, reakce, 
využití látek a jejich ekologické 
dopady na životní prostředí 

- vysvětlí bezpečnostní rizika 
- pokud existuje více způsobů výroby, 

zhodnotí, proč se využívá v určitém 
regionu jen jeden 

- technické plyny 
- soda 
- významné anorganické látky 
 
 
Průmysl a výroba 
- silikátový průmysl 
- technické kovy 
- paliva 
- hnojiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
EKO
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 
- pracuje se zdroji informací 
- popíše změny energie, řeší 

termochemické výpočty 
- aplikuje znalosti chemické kinetiky 

a chemické rovnováhy a vysvětlí 
možnosti ovlivnění výrobního 
procesu 

- vysvětlí princip katalýzy, uvede 
příklady 

- popíše typy reaktorů 
- navrhne vhodný systém ohřevu a 

chlazení reaktoru 
- zhodnotí význam přenosu dat z 

laboratoře do poloprovozu a 
provozu 

 
 
- zapíše chemické rovnice, vysvětlí 

mechanismus reakci 
- zdůvodní podmínky reakcí 
- uvede možnosti ovlivnění 

chemického procesu 
- objasní principy a postupy 

Návrh řešení výrobního procesu  
- technologický výzkum, zdroje 

informací  
- změny energie v reakčních 

systémech 
- chemická rovnováha a její řešení ve 

výrobním procesu 
- reakční rychlost a selektivita reakce 
- katalýza 
- reaktory, systémy ohřevu a chlazení 
- poloprovozní výzkum, přenos dat 
 
 
 
 
 
Základní chemické procesy v 
organické technologii  
- nitrace, sulfonace, halogenace, 

aminace, diazotace a kopulace, 
hydrolýza, hydratace, hydrogenace a 
dehydrogenace, alkylace, 
esterifikace, oxidace 

-  katalytické štěpné procesy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO
2 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
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technologií 
- pracuje s technickou a 

technologickou dokumentací 
- zhodnotí význam kontroly, 

dodržování technologické kázně 
- navrhuje opatření k zajištění kvality 

výroby a bezpečnosti, respektuje při 
tom ekologické aspekty 

 
- objasní principy a postupy 

technologií 
- uvede význam produktů 
- zhodnotí toxikologické, obecně 

bezpečnostní podmínky a 
ekologická úskalí výroby a využívání 
produktů 

 
- posoudí vliv chemických procesů a 

výrob na prostředí a uvede 
možnosti jejich ekologizace 

- charakterizuje maloodpadové a 
bezodpadové technologie 

- posoudí možnosti technologického 
využití vedlejších produktů a 
druhotných surovin 

- vysvětlí způsoby nakládání s odpady 
- zdůvodní nutnost dodržování 

hygieny a bezpečnosti v provozech 
- popíše způsoby organizace řízení 

chemické výroby 
- orientuje se v právních předpisech 

-  pyrolytické procesy 
-  neutralizace 
 
 
 
 
 
 
Finální produkty organické 
technologie 
- léčiva, výbušniny, organická barviva, 

tenzidy, pesticidy, syntetické 
makromolekulární látky 

 
 
Ekologické, hygienické a 
bezpečnostní aspekty 
chemických výrob 
- ekologizace výrob 
- principy čistší produkce 
- využívání druhotných surovin 
- problém odpadů, bezodpadové 

technologie 
- hygiena a bezpečnost práce v 

provozech 
- organizace a řízení výroby 
- legislativa v chemickém průmyslu 
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2 
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Učební osnova předmětu  

CHEMICKÁ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření 
Chemická technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 
Celkový počet hodin za vzdělávání: 183 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

OBECNÝ CÍL:  

Předmět chemická technologie poskytuje komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti 
chemických výrob s výrazným podílem chemického charakteru. Cílem předmětu je 
poskytnout žákům přehled o operacích a procesech se zdůrazněním bilančního hlediska. 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali informace o zdrojích surovin a energií, o 
postupech ve výrobě, o výrobcích chemického průmyslu, možnostech minimalizace 
odpadu a způsobech jeho odstraňování, a na základě těchto informací dokázali pochopit 
principy probíhajících dějů a navrhnout opatření k optimalizaci výrobního procesu 
s ohledem na chemické, technologické, analyticko-kontrolní, ekonomické, 
environmentální, hygienické, bezpečností, sociální, etické a estetické aspekty.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsah předmětu je rozčleněn do tří okruhů. První okruh je orientován na cíle chemické 
výroby a otázky chemizace jiných oblastí národního hospodářství. Tento okruh zahrnuje 
i základy chemické techniky a potřebné informace o surovinách chemického průmyslu. 
Druhý okruh obsahuje obecné principy, které se uplatňují v procesu vypracování nebo 
racionalizace chemické výroby (od námětu k provozu). Třetí okruh přibližuje syntézu 
těchto dílčích činností dokumentovanou na konkrétních výrobách. Všechny tři okruhy 
jsou doplněny potřebnými technickými a chemickými výpočty. Výuka předmětu 
vyžaduje vědomosti a dovednosti získané v předmětech matematika (technologické 
výpočty), fyzika (fyzikální základy chemických výrob), technická příprava (technické 
výkresy, stroje a zařízení, regulace automatizace), chemie (chemické principy výrob), 
analytická chemie (chemická kontrola výrob), fyzikální chemie (fyzikálně-chemické 
principy výrob), ekonomika (ekonomické aspekty výrob) a ochrana životního prostředí 
(environmentální aspekty výrob). Předmět pak získává syntetizující funkci v rámci 
studijního oboru. 

POJETÍ VÝUKY:  

Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující část časové dotace výkladu. Výklad je 
doprovázen obrazovým materiálem a výrobními schématy. Pro další rozvíjení vědomostí 
a dovedností je významné řešení modelových problémů, komplexních úloh výpočtového 
charakteru (bilanční, optimalizační a technickoekonomické výpočty) a projektů. Při 
řešení těchto úloh se na jedné straně klade důraz na techniky samostatného učení a 
práce žáků, na straně druhé se využívají takové formy práce, při kterých žáci aktivně 
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spolupracují ve skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, umí racionálně 
a logicky zdůvodnit výsledky své práce a v diskusi je obhájit. Výuku doplňují exkurze, 
případně návštěvy různých výukových center. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení žáků zahrnuje individuální přístup a následnou pomoc, kolektivní hodnocení 
a sebehodnocení. Využívá klasifikační stupnici, bodový systém, slovní hodnocení nebo 
jejich kombinace. Do hodnocení se zahrnuje i kvalita písemného zpracování úloh (text, 
výpočty, tabulky a grafy v elektronické podobě), zpráv z exkurzí a odborné praxe. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Výuka předmětu podporuje logické myšlení a směřuje k tomu, aby žáci dovedli aktivně 
využívat získané vědomosti a dovednosti při dalším vzdělávání či odborné praktické 
přípravě. Předmět rozvíjí kompetenci aplikovat základní matematické postupy při 
řešení technologických výpočtů, personální dovednosti při práci na modelových úlohách 
ve skupinách, kompetenci řešit samostatně problémy při řešení komplexních úloh 
výpočtového charakteru, kompetenci využívat prostředky informačních a 
komunikačních technologií při zpracování úloh a projektů (aktivní vyhledávání 
informací, zpracování a vyhodnocení úlohy v elektronické podobě.)  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva fyziky, chemie a analytické a fyzikální 
chemie a chemické techniky. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- popíše strukturu chemického 

průmyslu 
- zhodnotí možnosti pracovního 

uplatnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura chemického průmyslu 
v ČR a ve světě 

- výroba chemických látek a 
chemických přípravků v ČR a ve 
světě 

- výroba základních 
farmaceutických výrobků a 
farmaceutických přípravků v ČR 
a ve světě 

- výroba pryžových a plastových 
výrobků v ČR a ve světě 

- petrochemie 
 
 

5 
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- orientuje se v základních zdrojích, 

zná principy těžby a úprav, hodnotí 
vliv těžby na krajinu 

- posuzuje možnosti využití 
obnovitelných zdrojů energie pro 
danou chemickou výrobu 

- rozliší a charakterizuje škodliviny 
vzniklé při spalování různých druhů 
paliv a orientuje se v možnostech 
omezování a ve způsobech 
odstraňování škodlivin. 

 
- popíše složení a vlastnosti vzduchu 
- uvede rizika znečištění, rozliší různé 

principy čištění, navrhuje opatření, 
orientuje se v právních předpisech 
na ochranu ovzduší 

- objasní principy separace složek 
vzduchu, rozliší a porovná metody 

 
- popíše zdroje vody pro chemickou 

výrobu, složení vod, hygienické 
požadavky 

- charakterizuje rizika znečistění, 
orientuje se v právních předpisech 
na ochranu vod, navrhuje opatření 
na ochranu vod 

- rozliší a popíše různé druhy úpravy 
vody a vymezí požadavky na pitnou 
a užitkovou vodu 

- charakterizuje metody čištění 
odpadních vod splaškových a z 
různých výrobních procesů 

 
- charakterizuje výroby 
- vysvětlí princip technologií 
- pracuje s technickou dokumentací 
- řeší stechiometrické a bilanční 

výpočty 
- zhodnotí význam kontroly kvality a 

dodržování technologické kázně 
- posoudí možnosti minimalizace 

negativních vlivů výroby na životní 
prostředí, navrhne opatření 

 
 popíše výrobní zařízení, reakce, 

využití látek a jejich ekologické 
dopady na životní prostředí 

Suroviny a energie pro chemický 
průmysl 
- zdroje, těžba a úprava surovin 
- druhy energií 
- vlastnosti paliv a jejich vliv na 

životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
Technologie vzduchu 
- vlastnosti, složení, rizika znečištění, 

opatření pro ochranu ovzduší 
- principy separace složek vzduchu 
 
 
 
 
Technologie vody 
- zdroje vody, druhy vod 
- rizika znečištění, ochrana vod 
- technologie úpravy pitné a užitkové 

vody 
- čištění odpadních vod splaškových a 

průmyslových 
 
 
 
 
 
 
 
Základní meziprodukty a finální 
produkty anorganických výrob  
- anorganické sloučeniny dusíku 
- anorganické sloučeniny síry 
- anorganické sloučeniny fosforu 
- zpracování chloridu sodného 
- fluor, kyselina fluorovodíková 
- technické plyny 
- soda 
- významné anorganické látky 
 
Průmysl a výroba 
- silikátový průmysl 
- technické kovy 
- paliva 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
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- vysvětlí bezpečnostní rizika 
- pokud existuje více způsobů výroby, 

zhodnotí, proč se využívá v určitém 
regionu jen jeden 

 
- popíše výrobní zařízení, reakce, 

využití látek a jejich ekologické 
dopady na životní prostředí 

- vysvětlí bezpečnostní rizika 
 
 

- uvede příklady surovin využívaných 
pro biotechnologii 

- objasní podstatu biotechnologických 
procesů 

- hnojiva 
 
 
 
Zpracování zemědělských 
produktů 
- tuky 
- dřevo, celulóza 
- výroba cukru 
 

Biotechnologie 
- suroviny 
- ethanolové kvašení 
- výroba kyseliny citronové, droždí, 

penicilinu 
 
 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
9 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 
- pracuje se zdroji informací 
- popíše změny energie, řeší 

termochemické výpočty 
- aplikuje znalosti chemické kinetiky 

a chemické rovnováhy a vysvětlí 
možnosti ovlivnění výrobního 
procesu 

- vysvětlí princip katalýzy, uvede 
příklady 

- popíše typy reaktorů 
- navrhne vhodný systém ohřevu a 

chlazení reaktoru 
- zhodnotí význam přenosu dat z 

laboratoře do poloprovozu a 
provozu 

 
- zapíše chemické rovnice, vysvětlí 

mechanismus reakcí 
- zdůvodní podmínky reakcí 
- uvede možnosti ovlivnění 

chemického procesu 
- objasní principy a postupy 

technologií 
- pracuje s technickou a 

technologickou dokumentací 
- zhodnotí význam kontroly, 

Návrh řešení výrobního procesu  
- technologický výzkum, zdroje 

informací  
- změny energie v reakčních 

systémech 
- chemická rovnováha a její řešení ve 

výrobním procesu 
- reakční rychlost a selektivita reakce 
- katalýza 
- reaktory, systémy ohřevu a chlazení 
- poloprovozní výzkum, přenos dat 
 
 
 
 
Základní chemické procesy v 
organické technologii  
- nitrace, sulfonace, halogenace, 

aminace, diazotace a kopulace, 
hydrolýza, hydratace, hydrogenace a 
dehydrogenace, alkylace, 
esterifikace, oxidace 

-  katalytické štěpné procesy 
-  pyrolytické procesy 
-  neutralizace 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
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dodržování technologické kázně 
 
 
- objasní principy a postupy 

technologií 
- uvede význam produktů 
- zhodnotí toxikologické, obecně 

bezpečnostní podmínky a 
ekologická úskalí výroby a využívání 
produktů 

 
 

- charakterizuje typy reakcí a objasní 
jejich mechanismus 

- vysvětlí rozdíl mezi přírodní a 
syntetickou makromolekulární 
látkou 

 
 
 
 
- posoudí vliv chemických procesů a 

výrob na prostředí a uvede 
možnosti jejich ekologizace 

- charakterizuje maloodpadové a 
bezodpadové technologie 

- posoudí možnosti technologického 
využití vedlejších produktů a 
druhotných surovin 

- vysvětlí způsoby nakládání s odpady 
- zdůvodní nutnost dodržování 

hygieny a bezpečnosti v provozech 
- popíše způsoby organizace řízení 

chemické výroby 
- orientuje se v právních předpisech 
 
 

- orientuje se v základních systémech 
řízení jakosti 

- formuluje základní principy tvorby 
dokumentace řízení jakosti 

 

 
 
Finální produkty organické 
technologie 
- výroba léčiv v ČR a ve světě 
- výroba chemických specialit 

(výbušniny, organická barviva,  
hnojiva, tenzidy, pesticidy) v ČR a ve 
světě 
 

 
Technologie polymerů 
- výroba polymerů v ČR a ve světě, 

jejich následné využití 
- polymerace, polykondenzace, 

polyadice 
- přírodní a syntetické 

makromolekulární látky 
 
 
Ekologické, hygienické a 
bezpečnostní aspekty 
chemických výrob 
- ekologizace výrob 
- principy čistší produkce 
- využívání druhotných surovin 
- problém odpadů, bezodpadové 

technologie 
- hygiena a bezpečnost práce v 

provozech 
- organizace a řízení výroby 
- legislativa v chemickém průmyslu 
 

 

 

 

Systém řízení jakosti chemických 
výrob 
- systém managementu kvality 
- systém environmentálního 

managementu 
- systém bezpečnosti a ochrany zdraví 

- systém hospodaření s energií 

 
 
 
10 
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15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

  



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 187 

Učební osnova předmětu  

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 34 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem vzdělávání předmětu technické kreslení je poskytnout žákům základní znalosti a 
dovednosti v technickém kreslení, rozvíjet jejich prostorovou představivost, naučit se 
tyto znalosti používat a tvořit technickou dokumentaci i s využitím grafických 
počítačových systémů při dodržování příslušných norem a standardů. Dává žákům 
představu o prostorových vztazích, a tím dává základ technickému myšlení. Důraz, 
kladený na přesnost, čistotu a úhlednost provedení technických výkresů, přispívá k 
estetické výchově žáků. Cílem obsahového okruhu je grafická komunikace s dalšími 
technickými profesemi. 

Žák čte, zpracovává a vytváří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady technické 
normalizace a standardizace. Dodržuje platné normy z oblasti technického zobrazování, 
kótování, při vytváření výkresů. Orientuje se ve způsobu tolerování, označování jakosti 
povrchu atd. Čte výkresy, vytváří výkresy součástí, čte výkresy sestavení aj. produkty 
grafické technické dokumentace. 

Žák získá představu o významu technického kreslení jako mezinárodního 
dorozumívacího prostředku techniků. Výuka směřuje k rozvoji zručnosti, preciznosti, 
grafické úrovně a logického myšlení žáků. Předmět technické kreslení připravuje žáka k 
pečlivosti a grafické úpravě technické dokumentace. Výuka poskytuje žákům základní 
vědomosti o zobrazování strojních součástí a o schematickém znázorňování zařízení 
používaných ve výrobním procesu, vede k vytváření dovednosti číst technické výkresy. 
Výchovně vzdělávací cíle předmětu mají těžiště ve výchově k přesné, svědomité a 
pečlivé práci a k zachování pravidel technické komunikace mezi odborníky různých 
oborů. Kladením základů obecně technického myšlení se vytvářejí dovednosti praktické 
aplikace teoretických poznatků a rozvíjí se samostatné logické myšlení žáků. Na těchto 
základech se dále odvíjejí vědomosti a dovednosti z oblasti strojů a zařízení používaných 
v technologických procesech daného oboru. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- zobrazovat v základních pohledech a řezech tělesa 

- kótovat výkresy strojních součástí 

- číst dovolené odchylky rozměrů a tvarů 

- číst jakost a úpravu povrchu výrobku včetně chemicko-tepelného zpracování 

- zobrazovat dle příslušných norem základní strojní součásti (například spojovací 

součásti, hřídele a podobně) a spoje (nýtované, svařované) 
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- číst výrobní výkresy odlitků, výkovků, ohýbaných součástí a výrobků z plastů 

- číst kusovníky, popisové pole součásti i sestavení 

- číst schémata potrubních rozvodů 

- číst výkresy jiných oborů (stavební, elektro, schémata) 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

V úvodu se žáci seznamují se způsoby promítání a procvičí pravoúhlé promítání na tři 
kolmé průmětny, nejprve podle modelů a později doplňují chybějící průměty. Poznají 
některé způsoby názorného zobrazování jako pravoúhlou axonometrii a kosoúhlé 
promítání. 

Seznámí se s používáním řezů a průřezů, kreslením průniků. Následuje seznámení s 
technickou normalizací, která je pro tvorbu výkresové dokumentace nezbytná. Učí se 
základy kótování, předepisování přesnosti rozměrů, tvarů, vzájemné polohy a jakosti 
povrchu. Dále se naučí vyhotovit jednoduché výrobní výkresy součástí a čtení sestav. Na 
závěr se naučí vyhotovovat schémata dle stanovených zásad a seznámí se s výkresy 
potrubí, stavebními a elektro. 

POJETÍ VÝUKY:  

Předmět je součástí obecně odborné složky vzdělávání, má teoretickou a praktickou 
část. Při výuce teoretické části se kromě výkladu využívají moderní formy výuky: 
diskuse, skupinová práce, samostatné práce, učení z textů a vyhledávání informací. K 
výuce je využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – dataprojektor, 
interaktivní tabule, výkresy strojních součástí, jednoduchých sestav, schéma strojů a 
zařízení, ukázky skutečných strojních součástí a případně modely jednoduchých zařízení 
a mechanismů. Tím je rozvíjena prostorová představivost žáků, kterou uplatní při 
kreslení technických výkresů. Vzhledem k hodinové dotaci předmětu je nezbytné 
grafické práce řešit formou domácích prací. Žáci při práci využívají rovněž technickou 
literaturu, platné normy a pracují se strojnickými tabulkami.  

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: 

Žáci budou hodnoceni na základě zkoušení z teoretických základů a hlavně písemného – 
grafického projevu praktických dovedností. Budou hodnoceny jak teoretické znalosti a 
vědomosti, tak i hlavně grafická a estetická úroveň jejich prací. U grafických prací bude 
též hodnocena aplikace teoretických poznatků, používání potřebných tabulek a norem. 
Při celkovém hodnocení bude přihlédnuto i k přístupu žáka k plnění jeho studijních 
povinností a přidané hodnotě získané během výuky. Pokud žák nevypracuje a 
nepředloží grafické práce v zadaném termínu a v minimálním rozsahu 70% grafických 
prací, bude hodnocen stupněm nedostatečný. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – žák zpracovává technickou dokumentaci, dodržuje 
technické normy a odbornou terminologii v písemné i grafické podobě, přehledně a 
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jazykově správně. Aktivně se zúčastní diskusí, formuluje své myšlenky srozumitelně a 
souvisle, obhajuje své názory a řešení, respektuje názory druhých. 

Personální kompetence – žák se učí efektivně pracovat, vyhodnocovat dosažené 
výsledky, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí a učit se i na základě 
zprostředkovaných zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany 
jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a odpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě 
zvažuje návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k 
předcházení osobních konfliktů, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k 
jiným lidem. Naučí se pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. 
Pomáhat druhým po stránce svých technických znalostí a naopak hledat radu a 
konzultovat problém s druhým. 

Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu, určit 
prostředky a způsoby vhodné pro jeho splnění, využívat vědomostí, dovedností a 
zkušeností, nabytých dříve. Při grafickém zpracování dokumentace se učí přesnosti a 
pečlivosti. Velice důležité je i plánování času na zpracování zadaného úkolu. 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák se učí pracovat s 
běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí se používat nový 
aplikační software, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě 
Internet. 

Aplikace matematických postupů – žák se učí při řešení praktických úloh použít vhodné 
algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, 
grafy, schémata a převody jednotek). Sestavuje ucelené řešení praktického úkolu na 
základě dílčích výsledků. 

Pracovní uplatnění – žák získává přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 
oboru a povolání nebo pro případnou rekvalifikaci, připravuje se být schopen 
přizpůsobit se měnícím se pracovním podmínkám. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Vazby na ostatní vyučovací předměty se projevují zejména v návaznosti učivu předmětů 
stroje a zařízení a strojnictví (dovednost číst technické výkresy, dovednost číst a kreslit 
znázornění průběhů výrobních pochodů a dovednost schematického znázorňování) a 
technologie. Učivo technického kreslení úzce navazuje na učivo fyziky, při výuce se dále 
využívá veškerých vědomostí a dovedností, které žáci získali v matematice. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 34 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- ovládá zásady technického 

zobrazování 

- používá pravoúhlé promítání 

- orientuje se v axonometrickém 

promítání 

- nakreslí součást ve třech hlavních 

pohledech 

- zakreslí správně řezy a průřezy 

 

- dodržuje ve výkresové dokumentaci 

pravidla normalizace a standardizace 

- používá normalizované písmo, různé 

druhy čar a ovládá zásady jejich 

použití 

- vytvoří výkres základních strojních 

součástí 

- vysvětlí údaje uvedené na výkresech a 

schématech znázorňující chemické 

výroby 

- orientuje se ve schématech a 

výkresech stavebních a 

elektrotechnických 

 

Technické zobrazování  
- pravoúhlé promítání na několik 

průměten 

- axonometrické promítání 

- zobrazení jednoduchých a složitých 

těles 

- kreslení součástí podle modelů 

- zobrazování řezů a průřezů 

 

Technické kreslení 
- normalizace v TK 

- druhy technických dokumentů, 

formáty a úprava výkresových listů 

- popisové pole, měřítko 

- druhy čar a normalizace písma 

- kótování 

- tolerování a lícování, značení drsnosti 

a úprav povrchu 

- výkresy základních strojních součástí 

- kreslení dalších str. součástí a spojů 

- kreslení a kótování závitů 

- výkresy výrobní, montážní a 

základové 

- výkresy potrubí 

- výkresy schémat 

- výkresy stavební a elektro 

12 
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Učební osnova předmětu  

STROJNICTVÍ 

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 136 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní vědomosti o technických materiálech, 
statice, pružnosti, pevnosti, o strojních součástech a následně i znalosti a dovednosti o 
principech strojů a zařízeních používaných v chemickém průmyslu, přehled o základních 
pojmech v elektrotechnice, základních elektrických a magnetických jevech, základních 
elektronických součástkách a jejich využití v současné spotřební a výpočetní elektronice 
a chemických zařízeních používaných v chemických laboratořích a provozech, měření 
základních elektrických veličin obecně a na konkrétních zařízeních používaných 
v chemii. Dále umožní pochopení základů regulační a automatizační techniky s důrazem 
na bezpečnost provozu a hygienu životního prostředí. 

Vyučovací předmět patří do odborné vzdělávací složky povinného základu vzdělávacího 
programu aplikovaná chemie. Výuka je úzce spojena s předmětem technické kreslení a  
rozvíjí dále poznatky a poskytuje žákům základní vědomosti o schematickém 
znázorňování zařízení používaných ve výrobním procesu, vede k prohlubování 
dovednosti číst technické výkresy a poskytuje znalosti o technických materiálech 
konkrétních strojů a zařízení chemického průmyslu a o strojích a zařízeních 
používaných v chemickém průmyslu, elektronice, regulaci  a automatizaci výrobních 
procesů. 

Výchovně vzdělávací cíle předmětu mají těžiště ve výchově k přesné, svědomité a 
pečlivé práci a k zachování pravidel technické komunikace mezi odborníky různých 
oborů. Kladením základů obecně technického myšlení se vytvářejí dovednosti praktické 
aplikace teoretických poznatků a rozvíjí se samostatné logické myšlení žáků. 

Na těchto základech se dále odvíjejí vědomosti a dovednosti z oblasti strojů a zařízení 
používaných v technologických procesech daného oboru. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsah předmětu je koncipován od jednotlivých technických prvků, přes používané 
stroje a zařízení až po problematiku jejich regulace a automatizace s výhledem do 
následných procesů robotizace.  Učivo je orientováno na základy obecně technického 
myšlení. Žáci si zde osvojí základy pravidel technické komunikace mezi odborníky 
různých oborů, technické normy, základní pojmy, vztahy a veličiny z oblasti mechaniky 
materiálů, elektrotechniky a  automatizace. 
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POJETÍ VÝUKY:  

Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující část časové dotace teorii a část 
praktickým cvičením. Výklad je doprovázen přehledem schémat, obrázků a konkrétních 
součástek a zařízení. Pro další rozvíjení vědomostí jsou počítány typové příklady. V 
praktických cvičeních je kladen důraz na bezpečnost práce při práci se zařízeními pod 
napětím, dále si zde žáci ověří teorii z výkladu na praktických úlohách. Tyto výsledky 
porovnává s teoretickými a zdůvodní odchylky od teorie. Při řešení úloh se klade důraz 
na techniky samostatného učení a práce žáků a zároveň na ty formy práce, kdy žáci 
aktivně spolupracují ve skupinách. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků opakovacích a prověřovacích prověrek z 
jednotlivých tematických celků. Dále jsou jejich vědomosti ověřovány ústním zkoušením 
a je také hodnocena aktivita a do hodnocení výsledků je zahrnuto orientační zkoušení v 
hodinách, práce z praktických cvičení. V grafickém projevu je prováděna průběžná 
kontrola a hodnocení tvorby náčrtů a rýsování v sešitu. Je kladen důraz na hloubku 
porozumění učiva, schopnost samostatně tvořit a pracovat a aplikovat poznatky v praxi. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA 

Strojnictví rozvíjí tyto klíčové kompetence žáků- žák: 

- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

- účastní se aktivně diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje 

názory druhých 

- používá správně pojmy 

- umí zvolit správný postup, získává informace k řešení problému, navrhuje způsob 

řešení 

- vyhodnocuje a ověřuje správnost zvoleného postupu 

- přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku 

- orientuje se v základech technického kreslení, strojnictví, pojmenuje správně strojní 

součást, mechanismus apod. a umí popsat jejich funkci a požití 

- chápe princip a funkci určených strojů a zařízení v chemickém průmyslu 

- pracuje s učebnicemi, Internetem a technickými příručkami, vyhledává informace o 

vyžití technických materiálů 

- dále se vzdělává 

Výuka také směřuje k tomu, aby žák: 

- jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu 

- vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 

- dodržoval bezpečnost práce, stanovené normy 

- chránil a zlepšoval životní prostředí (např. před haváriemi strojního zařízení, únikem 

skladovaných kapalin a plynů apod.) 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 193 

- hodnotil použití strojů a zařízení s ohledem na životní prostředí a spotřebě pohonných 

hmot 

- vážil si hodnot lidské práce 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  

Vazby na ostatní vyučovací předměty se projevují v  technickém kreslení a v navazujícím 
učivu technologie (dovednost číst technické výkresy, dovednost číst a kreslit znázornění 
průběhů výrobních pochodů a dovednost schematického znázorňování). Učivo dále úzce 
navazuje na učivo fyziky, podporuje výuku chemické techniky, chemických 
laboratorních cvičení a fyzikální chemie. Při výuce se dále využívá veškerých vědomostí 
a dovedností, které žáci získali v matematice a využívají svých poznatků ze základů 
ekologie. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

2. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 136 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod 

 

 

- charakterizuje materiály používané v 

průmyslu 

- popíše vlastnosti materiálů a princip zkoušení 

jejich mechanických a technologických 

vlastností 

- vysvětlí příčiny koroze a způsoby ochrany 

kovů proti korozi 

  

 

 

 

- objasní základní pojmy 

- rozliší druhy namáhání 

- vysvětlí typy deformací 

- využívá výpočtových modelů 

- popíše vztahy pružnosti a pevnosti 

 

 

- rozliší druhy spojů a spojovacích součástí 

- vysvětlí způsoby spojování materiálů 

- rozliší rotační a mechanické převody 

- rozliší tekutinové mechanizmy 

- rozliší a popíše části potrubí 

- navrhne správný způsob utěsnění 

 

 

 

 

 
Technické materiály  
- vlastnosti technických 

materiálů 

- technicky významné kovy, 

slitiny, nekovové materiály, 

anorganické materiály, plasty a 

pryže 

- zkoušení materiálů 

- koroze a povrchové úpravy 

materiálů 

 

Pružnost a pevnost  
- základní pojmy 

- druhy namáhání 

- závislost mezi napětím a 

deformací 

- vztahy pružnost – pevnost 

- skutečné a dovolené napětí 

 

Strojní součásti 
- spoje, spojovací součásti 

- součásti k přenášení točivého 

pohybu 

- mechanické převody 

- tekutinové mechanismy 

- potrubí a jeho příslušenství 

(fitinky, armatury) 

způsoby utěsňování 
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- objasní princip, funkci a použití jednotlivých 

druhů strojů sloužících k dopravě 

- má základní přehled o druzích, funkci a 

použití motorů, energetických strojů a 

zařízení 

- popíše vlastnosti a využití strojů a zařízení 

pro vytápění, větrání a klimatizaci 

- objasní princip rozdružování, mletí, třídění, 

za sucha, za mokra 

- vysvětlí princip flotace 

- objasní pojem fluidace a popíše princip této 

operace 

- vysvětlí princip činnosti zařízení pro míchání, 

směšování a hnětení 

- objasní pojmy filtrace, usazování, 

odstřeďování a kategorizuje jednotlivá 

zařízení strojů a zařízení pro rozdělování 

kapalných heterogenních směsí (mokré a 

suché čistění) 

- provede rozdělení výměníků tepla na přímé a 

nepřímé 

- provede rozdělení odparek s přirozenou, 

nucenou cirkulací a kapalinovým filmem 

- provede rozdělení sušáren 

- kategorizuje stroje a zařízení pro jednotlivé 

difuzní operace (destilace, adsorpce, 

absorpce, exsorpce, extrakce, krystalizace) 

- definuje princip chemických reaktorů 

- objasní princip, funkci a použití strojů a 

zařízení v chemickém průmyslu 

- zhodnotí energetické a ekonomické aspekty 

- zhodnotí možná rizika a ochranu životního 

prostředí 

- uvede zásady dodržování bezpečnosti práce 

- objasní princip, funkci a použití v chemickém 

průmyslu 

- zhodnotí energetické a ekonomické aspekty 

- zhodnotí možná rizika a ochranu životního 

prostředí 

- uvede zásady dodržování bezpečnosti práce 

 

 

- používá základní pojmy, veličiny a jednotky, 

objasní vztahy 

- popíše elektrické obvody stejnosměrného a 

střídavého proudu 

- vysvětlí základní funkční principy 

elektrických strojů a přístrojů 

- má přehled o základních měřicích přístrojích, 

 

Stroje a zařízení 
- stroje a zařízení pro dopravu 

kusového materiálu, sypkých 

materiálů 

- doprava kapalin, doprava a 

stlačování plynů 

- motory, energetické stroje a 

zařízení 

- vytápění, větrání, klimatizace, 

- stroje a zařízení pro 

mechanické operace (drtiče, 

mletí, mísiče, třídiče, míchadla, 

rozdělování směsí) 

- stroje a zařízení pro 

hydromechanické operace 

(usazováky, filtry, odlučovače) 

- stroje a zařízení pro tepelné 

operace 

- stroje a zařízení pro difúzní 

operace 

- zařízení pro extrakci a 

vyluhování 

- chemické reaktory 
- bezpečnost práce se stroji a 

zařízeními 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrotechnika 
- základní pojmy 

- fyzikální podstata elektrických 

a magnetických jevů, 

elektrické obvody 

- Ohmův zákon 

- Kirchhoffovy zákony 

- rezistory, kondenzátory, 

54 
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metodách a chybách měření 

- vysvětlí funkci a použití základních 

elektronických součástek 

- dodržuje zásady bezpečnosti práce s 

elektrickým proudem 

- měří základní elektrické a neelektrické 

veličiny, naměřené hodnoty zanese do 

tabulek 

- nakreslí grafy a vyhodnotí výsledky, 

vypracuje protokol a výsledky prezentuje 

 

 

 

 

- charakterizuje základní pojmy a funkci 

zařízení měřicí techniky 

- charakterizuje základní vlastnosti členů 

regulačních obvodů a průběh regulačního 

pochodu 

- má přehled o využití měřicí, regulační a 

automatizační techniky v chemickém provozu 

a laboratořích a základních úkolech 

robotizace 

 

 

spojování 

- práce a výkon el. proudu 

- elektrické stroje a přístroje 

- měřicí přístroje 

- elektronika 

- diodový jev, dioda 

- tranzistorový jev, tranzistor 

- tyristor 

- zesilovače 

- bezpečnost práce s elektrickým 

proudem 

- měření základních veličin 

 

Automatizace 
- měřicí a regulační technika 

- automatické řízení 

-   základní úkoly robotizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

  



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 196 

Učební osnova předmětu  

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie pro zaměření Chemická 

technologie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 244 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu praktická výuka je získání konkrétní představy žáka o rozsahu činností 
v chemickém průmyslu. Praktická výuka promítá teoretické znalosti do reálného 
měřítka a   poskytuje ucelené informace o operacích a procesech v chemickém průmyslu, 
o funkcích a druzích zařízení chemického průmyslu. Cíle předmětu spočívají v rozvíjení 
technického, logického a ekologického myšlení žáků, v rozvíjení schopnosti řešit 
problémy na základě zobecňování a aplikace obecného na konkrétní. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vzdělávací obsah předmětu spočívá v praktickém pojetí předmětů chemická technika a 
chemická technologie.  Praktická výuka umožní žákům ověřit a upevnit získané 
teoretické znalosti. Ve třetím ročníku se žáci seznámí s jednotlivými provozními úseky, 
které zajišťují plynulý chod chemického podniku (bezpečnost a požární ochrana, výroba, 
údržba, ekologie, energetika). Ve 4. ročníku si žáci prohloubí znalosti manuálními 
činnostmi a řešením případových studií.    

V předmětu jsou využívány poznatky především z předmětů strojnictví, matematika, 
fyzikální chemie, fyzika, chemické výpočty, chemická technika a chemická technologie. 

POJETÍ VÝUKY:  

Učivo předmětu sestává z praktické výuky. Praktická výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku 
v chemickém podniku Synthomer a.s. v rozsahu osm hodin 1× za 14 dní.  

Používají se metody výuky výklad, předvádění a pozorování, instruktáž, diskuse, 
skupinová práce, učení z textů. Z didaktických pomůcek jsou nejvíce využívána 
schémata, demonstrace, pracovní listy. Praktická výuka navazuje na předměty chemická 
technika a chemická technologie.   

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné zkoušení v rozsahu alespoň tří 
písemek za pololetí a ústní orientační zkoušení. Důraz je kladen na pochopení principů 
probíraných procesů a na dovednost řešit příklady související s probíranými procesy. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ ŽÁKA  

Z hlediska cílů výuky je žák veden k tomu, aby pozitivně přistupoval k technice, strojům 
a technickým zařízením, dal přednost pochopení principu technického zařízení před 
paměťovým učením o něm, propojoval informace a hledal souvislosti, dokázal vnést do 
svého myšlení a práce systematičnost, stanovil si ve svém myšlení a jednání priority, 
jednal čestně, spravedlivě a svědomitě. Z hlediska klíčových kompetencí v předmětu 
praktická výuka žák pracuje v týmu kmenových zaměstnanců podniku, porozumí zadání 
úkolu, hledá způsoby řešení úkolu, využívá a vytváří schémata, grafy, diagramy, tabulky, 
aplikuje znalosti z matematiky, strojnictví, chemie, fyziky, fyzikální chemie, vyjadřuje se 
technicky přiměřeně odborně a srozumitelně, vysvětlí princip technického zařízení a 
dokáže s ním pracovat, sleduje průběh procesu, pracuje s technickou dokumentací, 
dodržuje pracovní návody a postupy, zpracovává informace a výsledky měření do 
protokolu, chápe význam péče o své zdraví, chápe bezpečnost práce jako nedílnou 
součást zaměstnání, používá osobní ochranné pracovní prostředky.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Výuka předmětu úzce souvisí s obsahem učiva stroje a zařízení, fyziky, chemie, fyzikální 
chemie, chemických výpočtů, chemické technologie, chemické techniky.   

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

3. ročník: 8 h 1 x za 14 dní, celkem 132 hodin  
 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- Řídí se  bezpečnostními pravidly 

společnosti  

- používá bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovištích (ochranné 

pomůcky) 

-  řídí se předepsaným postupem 

v případě požáru/ nehody/úrazu  

- rozezná bezpečnostní symboly a 

značení chemikálií 

 

 

- definuje povinnosti firmy v rámci 

ekologie 

 

 

 

Bezpečnostní školení  

- Bezpečnostní pravidla a standardy 

společnosti, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, nakládání 

s chemickými látkami, pracovní 

prostředí, pracovní rizika, 

bezpečnostní symboly, procesní 

bezpečnost,  požární ochrana 

Povinnosti firmy v podnikové 

ekologii 

- Nakládání s chemickými látkami a 

směsmi, ADR (Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí) 

- Nakládání s odpady 

- Ochrana a využití vod 
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- vyjmenuje typy vod v podniku a jejich 

použití 

- vysvětlí chemické procesy při čištění 

povrchových a odpadních vod 

- vysvětlí přípravu demineralizované 

vody 

 

 

- získá obecné informace  o 

jednotlivých pracovištích, na kterých 

bude probíhat jeho praktická výuka  

- řídí se  bezpečnostními pravidly na 

jednotlivých pracovištích  

 

 

- vysvětlí rozdíly mezi kontinuálním a 

vsádkovým procesem 

- vysvětlí základní princip výroby 

kyseliny akrylové, jejích esterů a 

polymerů (chemický zápis reakcí) 

- nakreslí jednoduchá schémata 

technologických procesů  

- orientuje se v PID schématech, umí 

vysvětlit základní symboly v PID 

schématech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ochrana ovzduší 

- Integrovaná prevence a registr 

znečišťování 

- Ekologická újma 

- Plnění zákona o obalech 

- Energetika 

- Ochrana přírody, EIA-vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí  

Vodní hospodářství 

- Technologické a průmyslové vody, 

pitné, povrchové a  odpadní vody   

- Čištění povrchových vod a 

příprava demineralizované vody  

- Čištění odpadní vody 

Exkurze - seznámení s provozem 

- Seznámení s areálem firmy 

- Návštěva jednotlivých pracovišť 

s obecným popisem činností, které 

se v podniku provádí  

- Praktická ukázka dodržování 

bezpečnostních zásad a pravidel na 

jednotlivých pracovištích  

Popis výrobních technologií 

- kontinuální proces 

- Popis technologie výroby kyseliny 

akrylové (teoreticky + výklad 

v provozu) 

- PID schémata  

- Popis technologie výroby lehkých 

a těžkých esterů ( teoreticky + 

výklad v provozu) 

- Základy řízení technologických 

procesů (Program ASPEN Plus, 

ASPEN  HYSYS, Process Book, 

DC Systém- kontrolní řízení) 

- vsádkový proces 

- Popis technologie výroby 

akrylových polymerů (teoreticky+ 

výklad v provozu) 

- PID schémata 

- Základy řízení technologických 

procesů (Program ASPEN Plus, 

ASPEN  HYSYS, Process Book, 

DC Systém -kontrolní řízen) 
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- definuje a používá hmotnostní a 

molární zlomky ve výpočtech 

- vytvoří bilanční schémata a vyřeší 

bilanční rovnice a související 

chemické výpočty  

- definuje a umí použít Pascalův zákon, 

Reynoldsovo číslo, Bernoulliho 

rovnici 

- určí na základě výpočtu charakter toku 

tekutiny 

- řeší početní příklady související s 

konkrétním zařízením 

 

 

 

 

 

- vysvětlí rozdíly v 

konkrétních armaturách a jejich 

vhodnost/nevhodnost pro dané použití 

- určí těsnící materiály k použití pro 

různá média, teploty a tlaky 

- popíše druh konkrétního potrubí a 

jejich vlastnosti 

- vysvětlí rozdíly mezi zařízeními na 

dopravu kapalin, plynů a jejich 

vhodnost/nevhodnost pro dané použití 

- vysvětlí  rozdíly  mezi typy výměníků  

tepla a jejich vhodnost/nevhodnost pro 

dané použití 

- vysvětlí princip a popíše vlastnosti 

jednotlivých typů průmyslového 

chlazení  

- popíše konkrétní destilační/extrakční 

kolonu a vysvětlí princip destilace ( 

rektifikace), extrakce 

- sestaví a vypočítá tepelnou a 

materiálovou bilanci technologických 

uzlů  

- popíše typy reaktorů pro kontinuální a 

vsádkový proces 

- orientuje se ve výkresech a dokáže 

vysvětlit princip jednotlivých zařízení 

- popíše princip konkrétních zařízení 

 

 

- definuje formy energie a jejich 

přeměny 

- vysvětlí princip tepelné, elektrické a 

 Chemické výpočty  

- Látkové bilance (Hmotnostní 

zlomek, molární zlomek, bilance, 

bilanční schémata, bilanční 

rovnice) 

- Hydromechanika (Pascalův zákon, 

Reynoldsovo číslo, kontinuita 

toku, Bernoulliho rovnice, 

charakteristika čerpadla) 

- Mechanické operace (filtrace, 

zmenšování velikosti částic )  

- Sdílení tepla (přestup a prostup 

tepla, tepelné výměníky,  odparky)  

 Aparáty v provozu  

- uzavírací armatury + těsnění, 

pojišťovací ventily 

- přírubové spoje  

- potrubí  

- doprava kapalin (čerpadla, 

ejektory) 

- doprava plynů (vývěvy, 

kompresory, dmychadla) 

- Doprava pevných látek (šnekový a 

pásový dopravník, drtič) 

- Sdílení tepla (výměníky, odparky)   

- Průmyslové chlazení (chladící 

věže, kompresorové, absorpční)  

- mechanické operace (filtry, 

míchadla, sedimentační nádrže)  

- destilace a extrakce (destilační a 

extrakční kolona) 

- reakční kinetika (reaktory, 

generátory, kotle) 

 

 

 

 

 

 

Energetika  

- formy energie a jejich přeměny  

- výroba energií  
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kombinované výroby energie 

- vyjmenuje kapalné a plynné emise 

vznikající při výrobě energií, způsoby 

předcházení jejich vzniku a 

odstraňování z životního prostředí  

 

 

- provede extrakci kapalina-kapalina 

v laboratorním měřítku  

- rozezná základní analytické techniky 

- vysvětlí princip plynové 

chromatografie  

- vysvětlí princip a provede Karl-

Fischer titraci  

- řeší základní početní příklady 

- stanoví sušinu vybraného produktu 

 

- emise při výrobě energií a jejich 

snižování 

 

Laboratoř  

- laboratorní cvičení – extrakce 

kapalina-kapalina  s následnou 

analýzou  

- analytické techniky (plynová 

chromatografie, Karl-Fischer 

titrace) 

- chemické výpočty  

- stanovení základních parametrů 

produktů 

- výroba ethyl akrylátu heterogenní 

katalýzou s následnou analýzou na 

plynovém chromatografu, výpočet 

konverze v čase 

 

 

 

 

 

 

EKO
2 

EKO
3 
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4. ročník:  8 h 1 x  za 14 dní, celkem 112 hodin  

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

 

- používá bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovištích (ochranné 

pomůcky) 

-  řídí se předepsaným postupem 

v případě požáru/ nehody/úrazu  

- rozezná bezpečnostní symboly a 

značení chemikálií 

 

 

 

- odebere vzorek technologické vody, 

vyplní související dokumentaci 

- provede v laboratoři základní analýzu 

vod  

- výsledky analýz porovná 

s technologickými a legislativními 

požadavky 

 

 

- Zařadí odpad dle Katalogu odpadů 

- určí způsob likvidace odpadu 

- splní legislativní požadavky (evidence, 

ohlašovací povinnost) 

Bezpečnostní školení 

- Bezpečnostní pravidla a standardy, 

bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci,  

- Nakládání s chemickými látkami, 

pracovní prostředí,  

- Pracovní rizika, bezpečnostní 

symboly, procesní bezpečnost,  

požární ochrana 

Vodní hospodářství 

- Vzorkování technologické 

vody  

- Analýza klíčových ukazatelů  

- Porovnání s legislativními 

technologickými požadavky 

Odpadové hospodářství 

- Zařazení odpadu dle Katalogu 

odpadů 

- Likvidace odpadu 

- Evidence a plnění povinností  
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- Vyjmenuje základní zařízení pro 

měření a regulaci 

- na konkrétním zařízení popíše princip 

měření a regulace 

- určí vhodné zařízení pro měření 

daného parametru    

- využívá výpočetní techniku při 

zpracování výsledků z měření 

-  nakreslí jednoduchý regulační okruh 

- popíše regulaci extrakčních a 

destilačních kolon  

 

 

- popíše proces a regulaci konkrétních 

extrakčních a destilačních kolon  

-   vytvoří, znázorní a vyřeší  tepelnou a 

materiálovou bilanci technologických 

uzlů  

- vyplní operační list pro vybraný 

výrobek  

- vysvětlí princip stáčení konkrétních 

vstupních surovin a produktů 

 

 

- orientuje se v problematice distribuce 

tepla a elektrické energie (legislativa)  

- vyjmenuje tepelné izolace a   jejich 

výhody  a nevýhody  

- orientuje se v rozvodech energií 

- definuje jistící a ochranné prvky 

spotřebičů  

- vyjmenuje některé tepelné a elektrické 

zařízení a určí u konkrétních zařízení 

způsob jejich ochrany před 

poškozením  

  

- obsluhuje uzavírací armatury  

- provede dotažení přírub, vymění 

těsnění  

- prakticky zvládá najíždění a obsluhu 

parního systému  

- obsluhuje atmosférická čerpadla  

- obsluhuje výměníky (najíždění a 

odstavování) 

- vymění a vyčistí filtr 

 

 

 

Měření a regulace  

- Měření a regulace teploty, 

tlaku, průtoku, hladiny 

- Provozní analyzátory  

- Vážící systémy 

 

 

 

 

Kontinuální a vsádkový proces  

- Chemické procesy (destilace 

(rektifikace), extrakce)  

- operační dokumentace 

- skladování produktů 

- typy a plnění přepravních 

obalů 

 

 

Energetika  

- legislativa  

- spotřebiče a jejich ochrana 

- úspora elektrické energie 

- tepelné ztráty  

- distribuce tepla  

- distribuce elektrické energie   

 

 

Aparáty v provozu  

- uzavírací armatury + těsnění, 

pojišťovací ventily 

- přírubové spoje  

- potrubí 

- doprava kapalin (čerpadla, 

ejektory) 

EKO
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

8 
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- Doprava pevných látek 

(šnekový a pásový dopravník, 

drtič) 

- Sdílení tepla (výměníky, 

odparky)  

- mechanické operace (filtry, 

míchadla ) 

- destilace a extrakce (destilační 

a extrakční kolona) 
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Popis inovace: 

• Inovace Způsobu ukončení vzdělávání. Tato kapitola nahrazuje označení 

maturitních předmětů značkou „*“ v učebním plánu. Pro všechny ročníky. 

• Zrušení Třídní hodiny se školním psychologem (v kapitole Organizace výuky), 

která bude nahrazena povinnými Besedami se školním psychologem (pro 

všechny ročníky). 

• Inovace obsahu učiva předmětu Anglický jazyk (počínaje 1.ročníkem) 

• Inovace obsahu učiva předmětu Informační a komunikační technologie (počínaje 

1.ročníkem). 
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ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Její konání se řídí školským zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Maturitní zkouška se skládá se z části společné a 
profilové.  

Povinná profilová maturitní zkouška pro zaměření analytická chemie zahrnuje tyto 
zkoušky (jejichž učivo je vyučované v uvedených předmětech):  

Forma 
zkoušky 

Zkouška Předmět 

Písemná 
práce 

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk* Anglický jazyk / Německý jazyk 

Písemná 
zkouška 

Chemie Chemie 

Ústní 
zkouška 

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk* Anglický jazyk / Německý jazyk 
Teoretická zkouška z odborných 
předmětů 

Analytická chemie 
Chemická technologie 

Praktická 
zkouška 

Praktická zkouška Chemická laboratorní cvičení 
Analytická chemie 
Chemické výpočty 

Pozn.*: Žák koná tuto zkoušku pouze v případě, že si ve společné části maturitní zkoušky 
vybere didaktický test z cizího jazyka. 

 

Povinná profilová maturitní zkouška pro zaměření chemická technologie zahrnuje tyto 
zkoušky (jejichž učivo je vyučované v uvedených předmětech):   

Forma 
zkoušky 

Zkouška Předmět 

Písemná 
práce 

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk* Anglický jazyk / Německý jazyk 

Písemná 
zkouška 

Chemie Chemie 

Ústní 
zkouška 

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk* Anglický jazyk / Německý jazyk 
Teoretická zkouška z odborných 
předmětů 

Chemická technologie 
Chemická technika 
Analytická chemie 

Praktická 
zkouška 

Praktická zkouška Praktická cvičení 
Chemická technologie 
Chemická technika 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 4 

 

Pozn.*: Žák koná tuto zkoušku pouze v případě, že si ve společné části maturitní zkoušky 
vybere didaktický test z cizího jazyka. 

Škola nabízí tyto nepovinné zkoušky:  

• matematika (ústní zkouška) 
• matematika+ (didaktický test) 
• občanský a společenskovědní základ (ústní zkouška) 

Dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

BESEDY SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM  

V rámci primární prevence jsou v každém ročníku realizovány povinné Besedy se školním 
psychologem. Realizují se jedenkrát za pololetí (ve čtvrtém ročníku pouze jednou za 
školní rok). Časová dotace jednoho tématu je 2-4 vyučovací hodiny (dle potřeb tématu). 
V rámci besed se žáci seznamují s konkrétním tématem a realizují se také 
sebezkušenostní cvičení a diskuze.   

 

CÍLE BESED  

• Podpořit rozvoj personálních a sociálních kompetencí u žáků prvních až čtvrtých 
ročníků střední školy.  

• Podpořit vytváření a udržování návyků podporujících zdravý životní styl včetně zásad 
psychohygieny.  

• Poskytnout nástroje efektivní komunikace, rozvoj tolerance a empatie. 

• Seznámit studenty s konceptem resilience a podpořit rozvoj dovedností v oblasti 
zvládání stresu. 

• Připravit studenty na odchod ze střední školy (výběr povolání, pracovní pohovor, 
vzezření a vystupování atd.)   

•  

TEMATICKÉ OKRUHY DLE ROČNÍKŮ 

První ročníky 

1. Sebepoznání, sebepojetí a sebehodnocení - sebepoznání jako základ sebepojetí 
a sebehodnocení, psychického zdraví jedince a zdravých mezilidských vztahů.  

2. Zdravý životní styl – strava, pohyb, spánek, ale i například psychohygiena a 
efektivní využití času – to vše je důležité pro vyvážený život.   
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Druhé ročníky 

1. Tvoříme vizi – vize jako základ pro úspěšné dosažení cílů, jak životních, tak 
učebních. Motivace, plánování, vůle.  

2. Sociální percepce – sociální vnímání jako základ pro vytváření dojmů o druhých 
a závěrů o světě, který nás obklopuje. Nejčastější chyby v sociálním vnímání. 

Třetí ročníky 

1. Resilience / odolnost vůči stresu - resilience, čili schopnost vyrovnávat se 
s nepříznivými situacemi, se ukazuje jako jedna z nejdůležitějších dovedností 
potřebné v dnešní době, kdy stres, ať již pracovní či vztahově podmíněný, je 
častým fenoménem.  

2. Efektivní komunikace – rozvoj efektivních komunikačních dovedností, účinné 
řešení konfliktních situací, rozvoj empatie v komunikaci a tolerance na základě 
uvědomění si jedinečnosti každého z nás. 

Čtvrté ročníky 

1. Co a jak po střední škole – výběr povolání a důležitost poznání vlastních hodnot 
a potřeb pro to, abychom v práci byli spokojení, pracovní pohovor (psaní 
motivačního dopisu, projev a vystupování, atd.). 
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Učební osnova předmětu  

ANGLICKÝ JAZYK  

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2020 počínaje 1.ročníkem 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 390 hodin 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem výuky je maximální jazykový rozvoj každého jedince. Cílem jazykového vzdělávání 
je příprava žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede k získání jak 
obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního 
osobního a pracovního života. Dalším cílem je výchova žáka k rozvoji osobnosti, jeho 
kritického myšlení, k pozitivnímu hodnotovému systému, k vědomé reflexi vlastního 
jednání, k rozpoznávání stereotypů v nahlížení na jedince. Žák je veden k tomu, aby 
dokázal pracovat s cizojazyčným textem, s informacemi a jejich zdroji. Všeobecné 
kompetence zahrnují základní znalosti reálií a kultury anglicky mluvících zemí, a to i 
porovnání s Českou republikou. Dále jsou rozvíjeny interkulturní komunikační 
kompetence a žák je veden k pochopení rozdílů mezi danými kulturami. Zařazení nových 
postupů a metod směřuje především k praktickému využití jazyka v každodenních 
situacích.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány 
znalosti a dovednosti získané v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání směřuje k 
tomu, aby žáci dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech 
mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační 
strategie a témata. Základní okruhy se váží k všeobecnému i odbornému vzdělávání. 
Důraz je kladen stejně na produktivní, receptivní a interaktivní řečové dovednosti. 
V receptivních dovednostech je postup volen tak, aby se pravidelně prohlubovala 
čtenářská gramotnost. V kabinetě anglického jazyka je žákům k dispozici sbírka knih 
v cizím jazyce k zapůjčení.  

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu anglický jazyk jsou 
formulovány na referenční úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (dále jen SERR). K podpoře maximálního rozvoje každého žáka jsou žáci rozděleni 
do třech úrovní na základě svých dovedností a znalostí v anglickém jazyce s přihlédnutím 
i k osobnostním rysům a osobním preferencím žáka. Žáci zařazeni do Úrovně 2, 3 jsou 
vedeni k vyšším úrovním dle SERR, tedy B2, C1, C2. 
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POJETÍ VÝUKY:  

Ve výuce jsou využívány různé formy a metody výuky. Organizace výuky probíhá formou 
frontální výuky, individuální práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách, diskusního 
kruhu, případně speciálními formami, kdy práce probíhá při vzájemné interakci všech 
žáků (mingling, carousel, apod.). Mezi metody jsou běžně zařazovány metody asociační, 
brainstorming, rozhovor, diskuze, problémové vyučování, projektové vyučování atd. 
Vedení činnosti žáků je organizováno tak, aby byla zapojena diferenciovaná a 
kooperativní výuka. Výuka se opírá o moderní pojetí učebnic s využitím interaktivních 
materiálů a webových stránek učebnice, výukových a autentických materiálů na 
internetové síti i v tištěné podobě. Rozšiřujícími autentickými materiály jsou například 
podcasty, zprávy, letáky, jízdní řády, reklamy, písně apod. Výuku doplňují kulturní akce 
v anglickém jazyce (filmová a divadelní představení, koncerty, oslava zahraničních svátků 
atd.). 

Žák používá výkladový i dvojjazyčný slovník v tištěné i elektronické verzi. Při práci 
s textem a tímto rozvíjejí nejen jazykovou, ale i čtenářskou gramotnost. K tomuto účelu se 
vždy zařazují úlohy před čtením, během čtení a úlohy po čtení, což umožňuje zapojení 
rozličných výukových metod a podporuje rozvoj čtenářské i funkční gramotnosti. Hodina 
je vedena převážně v cílovém jazyce, učitel i žáci běžně používají ke komunikaci cílový 
jazyk. Čeština je používána pro vysvětlení gramatických jevů a k vyjasnění nejasných 
učebních situací. Žáci jsou informování o existenci mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek a podporováni v přípravě na zkoušku. Motivovaní žáci mají možnost účastnit se 
školního kola olympiády v anglickém jazyce. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni písemně i ústně. Po každé ukončené lekci je zařazen kontrolní 
písemný test na slovní zásobu a gramatiku. Jednou za pololetí je žák testován na 
porozumění čtení a porozumění poslechu. Minimálně jednou za pololetí je žák zkoušen 
formou ústního pohovoru, ve kterém se hodnotí schopnost vést dialog, popsat obrázek, 
vyjádřit obsah textu, vlastní názor na problém, a to přiměřeně k ročníku studia se 
správnou výslovností, plynulostí, bez takových gramatických chyb, které by bránily 
srozumitelnosti projevu.  

Součástí hodnocení jsou také cvičné přípravné didaktické testy ke společné části 
maturitní zkoušky a cvičné písemné práce profilové části maturitní zkoušky. Stávají se tak 
cílenou přípravou na zkoušku závěrečnou. Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, 
kdy žáci sami hodnotí úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslechu, mluvení a psaní. 

K podpoře sebehodnocení žáků také zařazujeme cvičné testování pomocí testů 
mezinárodních jazykových zkoušek reflektující jazykovou úroveň dle SERR. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  
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Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní kompetence 
(porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu, srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném projevu, 
schopnost vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnosti souvislého projevu, 
orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s nimi apod.), 
občanské kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a jiných 
kulturách, tolerance k hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí apod.), 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální. Z 
průřezových témat jsou ve výuce cizích jazyků zastoupena všechna, tedy Občan v 
demokratické společnosti (v tématech zaměřených na reálie, cestování, problémy 
společnosti, osobnost a její rozvoj, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, 
náboženství apod.), Člověk a svět práce (v tématu práce a zaměstnání, případně koníčky), 
Informační a komunikační technologie (především při využívání zdrojů informací), 
Člověk a životní prostředí (v rámci tématu životního prostředí a jeho ochrana, přírody, 
počasí apod.).  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu anglický jazyk má vztah k ostatním cizím jazykům, českému jazyku a 
literatuře, dějepisu, společenským vědám, biologii, informačním a komunikačním 
technologiím, zeměpisu a tělesné výchově. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA PRO ÚROVEŇ 1 

(VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ B1) 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- identifikuje základní informace o 
mluvčích ve slyšeném dialogu 

 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- vyhláskuje jméno osoby nebo název země 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Gramatika: 

- Sloveso be, have a can 
(kladný a záporný tvar, 
otázka, krátká odpověď), 
určitý a neurčitý člen, 
neurčité zájmeno some, 
ukazovací zájmena this, 
these, that, those 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

17 
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Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- ptá se na základní informace o svém 
partnerovi a odpovídá na partnerovy 
otázky 

- žádá partnera o povolení a reaguje na 
žádosti o povolení 

- abeceda, základní číslovky 1 
– 50, řadové číslovky, datum, 
jména zemí, hudební nástroje 

Komunikační funkce: 

- povolení 

 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- identifikuje osobu na obrázku na základě 
slyšeného dialogu 

- vyhledá ve slovníkovém hesle informaci o 
tvaru množného čísla podstatného jména 

- vybere z nabídky větu, která zapadá do 
mezery v článku o sourozenecké rivalitě 

- vybere z nabídky nejlepší shrnutí obsahu 
článku o sourozenecké rivalitě 

- vyhledá informace v osobním profilu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- ústně popíše svého spolužáka 
- napíše svůj neformální profil 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- ptá se na základní informace o svém 
partnerovi a odpovídá na partnerovy 
otázky 

 

RODINA A PŘÁTELÉ 

Pravopis: 

- množné číslo počitatelných 
podstatných jmen 

Výslovnost: 

- finální –s ve 3. osobě 
jednotného čísla u 
přítomného času prostého, 
výslovnost samohlásek 
v různých slovech, minimální 
páry 

Gramatika: 

- přivlastňovací pád, přítomný 
čas prostý (kladný a záporný 
tvar, otázka a krátká 
odpověď), pravidelné a 
nepravidelné množné číslo 
podstatných jmen 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

- členové rodiny, popis osoby a 
osobnosti, domácí práce, 
předložky s přídavnými 
jmény, neformální stažené 
tvary 
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Typy textů: 

- slovníkové heslo, článek o 
sourozenecké rivalitě, 
neformální osobní profil 

Reálie: 

Britská královská rodina 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- v interview identifikuje číslovky 
- na základě porozumění článku o 

nebezpečných cestách do školy přiřadí ke 
každému odstavci jeho stručný obsah 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- ústně popíše svůj denní program 
- jednoduše popíše obrázek 
- napíše oznámení o školní akci 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- klade spolužákovi otázky na jeho 
povinnosti o víkendu a odpovídá na ně 

- požádá o radu a poradí 

 

ŠKOLNÍ DNY 

Gramatika: 

- sloveso have to a should 
(kladný a záporný tvar, 
otázka a krátká odpověď), 
pozice frekvenčních příslovcí 
ve větě, tázací zájmena, 
rozkazovací způsob (kladný a 
záporný tvar) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

- denní program, vyjádření 
času, dny v týdnu, školní 
předměty, číslovky nad 100, 
vyjádření data, předložky 
s časovými údaji, přídavná 
jména opačného významu, 
divoká příroda, přídavná 
jména vyjadřující pocity, 
školní události 

Komunikační funkce: 

- názor, povinnost, kontrast, 
rada 

Typy textů: 

článek o nebezpečných cestách 
do školy, oznámení o školní akci 

Reálie: 
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Oxfordská univerzita 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
funkční styly 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- identifikuje slovní přízvuk u 
dvouslabičných a trojslabičných slov 

- na základě slyšeného programu o módě 
posoudí pravdivost tvrzení 

- přiřadí názvy odstavců k pasážím článku 
o tlaku vrstevníků na vzhled 

- přiřadí názory k pasážím článku o tlaku 
vrstevníků na vzhled 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- ústně popíše oblečení 
- mluví o tom, co se děje opakovaně nebo 

právě teď 
- vyjádří svůj názor na tlak vrstevníků na 

vzhled 
- napíše neformální email příteli, ve 

kterém popíše, co dělá, poděkuje za dárek 
a navrhne společnou aktivitu 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- navrhuje setkání, přijímá nebo odmítá 
návrh 

 

 

STYL 

Pravopis: 

- pravopisné změny s 
koncovkou -ing 

Výslovnost: 

- slovní přízvuk u 
dvojslabičných a 
trojslabičných slov 

Gramatika: 

- přítomný čas 
průběhový(kladný a záporný 
tvar, otázka a krátká 
odpověď), rozdíl mezi 
přítomným časem prostým a 
průběhovým, vyjádření 
budoucnosti pomocí 
přítomného času 
průběhového  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

- oblečení, barvy, přídavná 
jména popisující oblečení, 
přídavná jména opačného 
významu, volnočasové 
aktivity, módní doplňky, 
záporná předpona un-, 
prostředky textové 
návaznosti (and, but, or, so a 
because), fráze použitelné 
v neformálních dopisech 

Komunikační funkce: 
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- názor, návrh, přijetí a 
odmítnutí návrhu 

Typy textů: 

- článek o tlaku vrstevníků na 
vzhled, neformální email 

Mezipředmětové vztahy: 

- Český jazyk a literatura – 
tvoření slov 

- Český jazyk a literatura – 
funkční styly 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- identifikuje v interview nepřízvučná 
slova 

- ve slovníkovém hesle vyhledá předložku, 
která se pojí s daným přídavným jménem 

- vyhledá informace v článku o 
neobvyklých restauracích a doplní je do 
zadaných vět 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- sdělí, které potraviny má rád a co obvykle 
jí 

- napíše neformální pozvánku 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- objedná jídlo a pití 

 

JÍDLO 

Výslovnost: 

- redukce nepřízvučných slov 

Gramatika: 

- vazba there is/there are, 
neurčitá zájmena (some, any, 
much, many, a few, a little), a 
lot of, would like 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

- potraviny, počitatelná a 
nepočitatelná podstatná 
jména, jak počítat 
nepočitatelná podstatná 
jména, přídavná jména 
s předložkou, oslavy 

Komunikační funkce: 

- objednání jídla a pití, 
pozvánka 

Typy textů: 
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- slovníkové heslo, článek o 
neobvyklých restauracích, 
neformální pozvánka 

Reálie: 

- jídlo ve Velké Británii 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
funkční styly 

2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 102 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním myšlenkám ústního 
projevu, odpoví na otázky 

porozumí hlavním myšlenkám článku o 
neobvyklých městech, odpoví na otázky 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

popíše místa ve městě 

porovná dvě místa 

napíše článek popisující své město 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

požádá o vysvětlení cesty a vysvětlí cestu 

 

VE MĚSTĚ 

Výslovnost: 

koncovka -er, than 

Gramatika: 

pravidelné a nepravidelné 
stupňování přídavných jmen 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

město a venkov, místní 
předložky, dopravní 
prostředky, ustálená slovní 
spojení z oblasti cestování, 
světové strany, kontinenty 

Komunikační funkce: 

směr, pozice, žádost o 
zopakování 

Typy textů: 
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článek o neobvyklých městech, 
článek popisující město 

Reálie: 

New York 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
funkční styly 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

identifikuje rozdíl mezi přítomným a 
minulým časem při vázání slov (connected 
speech) 

porozumí hlavním myšlenkám slyšeného 
popisu zkušeností v divočině 

porozumí hlavním myšlenkám článku o 
mýtických zvířatech a vybere správnou 
odpověď na otázky 

 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

porovná divoká zvířata 

vypráví příběh v minulém čase prostém 
s použitím vhodných předložek 
vyjadřujících místo a pohyb 

jednoduše popíše obrázek 

napíše pohlednici ze zahraničí 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

DIVOČINA 

Pravopis: 

pravopisné změny spojené s 
koncovkou -ed 

Výslovnost: 

koncovka -ed, vázání slov 
(connected speech) 

Gramatika: 

minulý čas prostý (kladný tvar 
pravidelných sloves, sloveso be 
a can v kladném a záporném 
tvaru a otázce) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

divoká zvířata, části zvířecího 
těla, počasí, prázdninové 
aktivity, časové výrazy pojící se 
s minulým časem prostým, 
předložky vyjadřující pohyb a 
místo, profese, příroda, 
neformální fráze použitelné při 
psaní pohlednic 

Komunikační funkce: 

popis obrázku 
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klade otázky na téma dětství a odpovídá na 
ně 

 

Typy textů: 

článek o mýtických zvířatech, 
pohlednice ze zahraničí 

Reálie: 

Yellowstonský národní park 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

na základě identifikace prostředků textové 
návaznosti porozumí slyšným instrukcím 

ve slovníkovém hesle zjistí, zda je frázové 
sloveso přechodné, nebo nepřechodné 

na základě porozumění článku o kampani 
na sociálních médiích chronologicky seřadí 
události 

vybere z nabídky větu, která zapadá do 
mezery v článku o kampani na sociálních 
médiích 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

ústně popíše svůj minulý víkend 

ústně popíše svůj včerejší program 

napíše vyprávění problému 
s elektronickým přístrojem, ve kterém 
použije přímou řeč včetně interpunkce 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

nakoupí a prodá zboží 

 

DIGITÁLNÍ SVĚT 

Pravopis: 

přímá řeč 

Výslovnost: 

nepravidelná slovesa 
obsahující -ought  

Gramatika: 

minulý čas prostý 
nepravidelných sloves (kladný 
a záporný tvar, otázka) tvorba 
příslovcí z přídavných jmen 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

vybavení počítače, práce s 
počítačem, kolokace a frázová 
slovesa z oblasti počítačů, 
měny, cena zboží, prostředky 
textové návaznosti označující 
pořadí, příslovečná určení 
místa 

Komunikační funkce: 

nákup a prodej zboží 

Typy textů: 

slovníkové heslo, článek o 
kampani na sociálních médiích, 

21 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 16 

 

vyprávění o problému 
s elektronickým přístrojem 

Reálie: 

Britští vědci 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

na základě porozumění slyšené zprávě se 
pokouší předvídat, jak bude zpráva 
pokračovat 

z nabídky možností vybere správné 
odpovědi na otázky o článku popisujícím 
inspirující sportovní výkony 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
článku popisujícím inspirující sportovní 
výkony, odpoví na otázky o něm 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

popíše svou poslední sportovní činnost 

prezentuje spolužákovy plány 

prezentuje spolužákovy předpovědi o jeho 
budoucnosti 

napíše neformální dopis, který popisuje 
sportovní událost a zve na ni příjemce 
dopisu 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

diskutuje o plánech, odmítá návrhy a 
navrhuje alternativy 

 

ŽIJ AKTIVNĚ! 

Pravopis: 

pravopisné změny při tvorbě 
podstatných jmen ze sloves 
pomocí přípon (describe – 
description, happy – 
happiness) 

Gramatika: 

vazba be going  to, budoucí čas 
prostý (kladný a záporný tvar, 
otázka), účelové věty s too a 
infinitivem 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

sporty, slovesné vazby s play, 
go a do, Olympijské  hry, 
příslovečná určení času, 
sportovní vybavení a oděv, 
tvorba podstatných jmen ze 
sloves pomocí přípon, 
národnosti, would rather 

Komunikační funkce: 

odmítnutí návrhu, navržení 
alternativy, reakce na vyjádření 
mluvčího, omluva, návrh, 
sdělení informace 

Typy textů: 

článek o inspirujících 
sportovních výkonech, 
neformální dopis, který 

20 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 17 

 

popisuje sportovní událost a 
zve na ni příjemce dopisu 

Reálie: 

fotbal 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
tvoření slov 

Český jazyk a literatura – 
funkční styly 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

na základě pochopení principu vázání slov 
rozliší v promluvě jednotlivá slova 

vybere z nabídky větu, která zapadá do 
mezery v článku o ostrově 

odpoví na otázky k článku o ostrově 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

ústně popíše nábytek v ideálním pokoji 

popíše nedávné události 

porovná dva obrázky 

napíše popis svého domova 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

ve dvojicích porovná obrázky, vysvětlí, 
který z nich preferuje a uvede důvod pro 
svou volbu 

 

SLADKÝ DOMOV 

Gramatika: 

předpřítomný čas prostý 
(kladný a záporný tvar, otázka, 
pravidelná i nepravidelná 
slovesa) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

nábytek, místnosti v domě, 
slovesné vazby s do, make, 
have, take a bring, přídavná 
jména opačného významu, 
přídavná jména pro popis 
místa, příslovce míry 
modifikující přídavná jména 

Komunikační funkce: 

kontrast, důvod, spekulace 

Typy textů: 

článek o ostrově, popis domova 

Reálie: 

Bílý dům 
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Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
funkční styl 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

písemně popíše osobu 

ústně popíše osobu a školu 

ústně popíše obrázek 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na běžné otázky užitím 
jednoduchých výrazů 

jednoduše vyjádří svůj názor ústní formou 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
přítomných časů 

Gramatika: 

členy, kontrast mezi 
přítomným časem prostým a 
průběhovým, vazba there is / 
there are 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

koníčky, sporty, školní 
předměty, vybavení školy, 
oblečení, fyzický popis osoby 

Komunikační funkce: 

libost a nelibost 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

rozliší v mluveném projevu pocity mluvčích 

POCITY 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
minulého času prostého 

Gramatika: 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

ústně popíše svou nehodu 

ústně popíše obrázek 

jednoduše formuluje svůj názor 

popíše své pocity v různých situacích 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

chronologicky vypráví příběh 

napíše souvislý text popisující žert a reakce 
na něj 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na běžné otázky užitím 
jednoduchých výrazů 

vyjádří zájem o téma 

reaguje na problém radou 

vyjádří své názory ústní formou 

 

nepravidelná slovesa, minulý 
čas prostý, zjišťovací a 
doplňovací otázky, zvolací věty 
se slovem how 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

popis osobnosti, přídavná 
jména s koncovkou -ed a -ing, 
různé významy slovesa get, 
ustálené fráze se slovesy give, 
have, make, take a tell, ustálené 
fráze na téma nehody a zranění, 
frázová slovesa a jejich 
formálnější synonyma 

Komunikační funkce: 

vyjádření zájmu, reakce na 
projevení zájmu, žádost o radu, 
udílení rady 

Typy textů: 

článek o neobvyklé chorobě, 
popis události 

Reálie: 

národní záliby a zvláštnosti 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

DOBRODRUŽSTVÍ 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
minulého času průběhového 

Gramatika: 
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rozumí stavbě slovníkového hesla 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

písemně popíše scénu ve městě 

ústně popíše krajinu 

ústně popíše obrázek 

jednoduše formuluje svůj názor 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

napíše pozvánku a odpověď na ni 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

navrhne a odmítne návrh 

diskutuje o variantách pokračování příběhu 

 

minulý čas průběhový, kontrast 
mezi minulým časem prostým a 
průběhovým 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

venkovní aktivity, vybavení pro 
sport, sportovní oblečení, popis 
krajiny a přírody, přídavná 
jména popisující dobrodružství, 
tvorba podstatných jmen ze 
sloves pomocí přípon, extrémní 
přídavná jména, běžné zkratky 

Komunikační funkce: 

popis fotografie, spekulace o 
fotografii, navrhování 

Typy textů: 

příběh o přežití, pozvání a 
odpověď na něj 

Reálie: 

Robinson Crusoe 

Mezipředmětové vztahy: 

český jazyk a literatura (vývoj 
literatury) 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu 

rozumí stavbě slovníkového hesla 

identifikuje strukturu textu 

NA PLÁTNĚ 

Gramatika: 

způsobová slovesa (zápor, 
opisné tvary), počitatelnost 
podstatných jmen, neurčitá 
zájmena (some, any, much, 
many) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

jednoduše popíše videohru 

připraví reklamu na zvolený produkt 

vede dialog, aby s kamarádem dosáhl 
dohody na výběru filmu 

sestaví neformální dopis o návštěvě kina 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

volnočasové aktivity, 
předložkové vazby sloves 
týkajících se společenských 
aktivit, typy filmů a televizních 
programů, přídavná jména 
popisující filmy a televizní 
programy, aspekty filmu 
(zápletka, scénář atd.), reklama, 
pozitiva videoher, záporné 
předpony u přídavných jmen, 
ustálené fráze (sloveso a 
podstatné jméno) 

Komunikační funkce: 

vyjádření toho, co máme a 
nemáme rádi, vyjádření 
preference, dosažení dohody 

Typy textů: 

článek o videohrách, osobní 
dopis o návštěvě kina 

Reálie: 

britské televizní programy 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu 

NAŠE PLANETA 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
komparativů a superlativů 

Gramatika: 

stupňování přídavných jmen, 
způsobová slovesa (dedukce a 
spekulace), neurčitá zájmena (a 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

doplní chybějící fráze do textu 

jednoduše popíše počasí 

ústně popíše obrázek 

najde shody a rozdíly mezi dvěma obrázky 

spekuluje o obrázcích 

napíše článek, ve kterém formuluje svůj 
názor na globální problém podpořený 
argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

few, a little), typ 0 
podmínkových vět, postavení 
too a enough s přídavným 
jménem, účelové věty s too a 
enough 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

popis počasí a teploty, ustálené 
fráze pro popis klimatické 
změny, přírodní katastrofy, 
popis ulice, slovesa pohybu 

 

Komunikační funkce: 

vyjádření názoru, souhlasu a 
nesouhlasu, porovnávání 
obrázků (podobnosti a rozdíly), 
přidání dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o paraglidistovi, článek o 
globálním problému 

Reálie: 

vývoj anglického jazyka, 
výpůjčky 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 
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4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

porovná brigády, vyjádří svůj názor na ně 
podpořený argumenty 

mluví o svých plánech 

napíše formální žádost o práci 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

AMBICE 

Gramatika: 

budoucí čas prostý, going to, typ 
1 podmínkových vět 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

zaměstnání a povolání, 
přídavná jména popisující 
práci, popis osobnosti, pracovní 
činnosti, předpony s různými 
významy, formální jazyk, 
ustálené fráze spojené s prací 

Komunikační funkce: 

vyjádření rozporu, názoru, 
důvodu, přidání dalšího bodu, 
uvedení příkladu, parafráze 

Typy textů: 

článek o ideálních 
zaměstnáních, žádost o práci 

Reálie: 

britští podnikatelé 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Český jazyk a literatura 
(tvoření slov) 

Průřezová témata: 
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Člověk a svět práce 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

mluví o svých plánech na prázdniny 

navrhne aktivitu, přijme nebo odmítne 
návrh 

jednoduše popíše místo 

napíše svůj prázdninový blog 

ústně popíše obrázek 

formuluje svůj názor podpořený argumenty 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

navrhne a odmítne návrh 

požádá o zopakování informace 

požádá o vysvětlení neznámého slova 

diskutuje o plánu výletu 

 

TURISMUS 

Pravopis: 

konvence používané k 
prezentaci výslovnosti, 
pravopisné změny v tvorbě 
minulého času průběhového 

Fonetika: 

zdůraznění slova v kontrastu s 
jiným slovem 

Gramatika: 

kontrast minulého času 
prostého a předpřítomného 
času prostého 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

turistické atrakce, prázdninové 
aktivity, slova složená z oblasti 
cestování 

Komunikační funkce: 

přijetí a odmítnutí návrhu, 
vyjádření nestrannosti 

Typy textů: 

článek o prázdninách bez 
rodičů, prázdninový blog 

Reálie: 

Alcatraz 

Mezipředmětové vztahy: 

český jazyk a literatura (tvoření 
slov) 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

- rozumí stavbě slovníkového hesla 
- identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

- doplní chybějící fráze do textu 
- napíše esej, ve které navrhne možnosti 

investování peněz a představí svou volbu 
- ústně popíše obrázek 
- najde shody a rozdíly mezi dvěma 

obrázky 
- spekuluje o obrázku 
- ústně formuluje svůj názor na možnosti 

investování peněz do školních aktivit 
podpořený argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

- vyjádří a obhájí své myšlenky a názory 

 

PENÍZE 

Fonetika: 

slovní přízvuk 

Gramatika: 

předminulý čas prostý, typ 2 
podmínkových vět, slovesné 
vazby (infinitivy a gerundia) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

měny, nákup a prodej, obchody 
a služby, slovesa spojená 
s penězi a jejich předložkové 
vazby, školní prostory 

Komunikační funkce: 

logické uspořádání písemného 
a mluveného projevu, 
obhajování názoru, shrnutí 
názoru, porovnávání obrázků 
(podobnosti a rozdíly), přidání 
dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o neobvyklém 
multimilionáři, úvaha o 
možnostech, jak utratit vyšší 
finanční obnos 

Reálie: 

Wall Street, Světová 
hospodářská krize ve 30. letech 
20. století 

Mezipředmětové vztahy: 

český jazyk a literatura 
(principy výstavby textu), 
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dějepis (Světová hospodářská 
krize) 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- popíše zločin v emailu 
- ústně popíše obrázek 
- najde shody a rozdíly mezi dvěma 

obrázky 
- spekuluje o obrázku 
- formuluje svůj názor na míru závažnosti 

zločinů podpořený argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

- v diskusi prezentuje svůj názor a podpoří 
jej argumenty 

ZLOČIN 

Gramatika: 

nepřímá řeč 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

zločin a zločinci, fyzický popis 
osoby, ustálené fráze 
s předložkou, ustálená slovní 
spojení na téma policejní práce, 
přípony pro tvorbu přídavných 
jmen, slova složená 

Komunikační funkce: 

vyjádření váhavého názoru, 
přidání dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o záhadě, email o zločinu 

Reálie: 

Sherlock Holmes 

Mezipředmětové vztahy: 

- český jazyk a literatura 
(tvoření slov) 

- český jazyk a literatura 
(světová literatura) 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

- porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

- identifikuje úmysl mluvčího 

VĚDA 

Gramatika: 

trpný rod, spojky 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 
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- identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

- popíše materiál, tvar a funkci věcí kolem 
sebe 

- ústně popíše obrázek 
- ústně vyjádří souhlas nebo nesouhlas 

s názorem podpoří jej argumenty 
- spekuluje o obrázku 
- formuluje svůj názor podpořený 

argumenty 
- ústně přednese a vyřeší stížnost na vadné 

zboží 
- napíše formální stížnost 
- přednese souvislý projev na zadané téma 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

- reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

- reaguje na problém návrhem 
- diskutuje o důležitosti vynálezů 

přístroje a vynálezy, popis 
předmětů (materiál, tvar, 
nabíjení, funkce), ustálená 
slovní spojení (sloveso a 
podstatné jméno), předložkové 
vazby sloves 

Komunikační funkce: 

vyjádření stížnosti, shrnutí 
názoru 

Typy textů: 

článek o zapomenutých 
vynálezech, formální stížnost 

Reálie: 

šifrovací stroj Enigma, druhá 
světová válka 

Mezipředmětové vztahy: 

dějepis (druhá světová válka) 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA PRO ÚROVEŇ 2 

(VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ B1+/B2) 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

2. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

písemně popíše osobu 

ústně popíše osobu a školu 

ústně popíše obrázek 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na běžné otázky užitím 
jednoduchých výrazů 

jednoduše vyjádří svůj názor ústní formou 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
přítomných časů 

Gramatika: 

členy, kontrast mezi přítomným 

časem prostým a průběhovým, 

vazba there is / there are 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

koníčky, sporty, školní 
předměty, vybavení školy, 
oblečení, fyzický popis osoby 

Komunikační funkce: 

libost a nelibost 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

rozliší v mluveném projevu pocity mluvčích 

POCITY 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
minulého času prostého 

Gramatika: 

nepravidelná slovesa, minulý čas 

prostý, zjišťovací a doplňovací 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

ústně popíše svou nehodu 

ústně popíše obrázek 

jednoduše formuluje svůj názor 

popíše své pocity v různých situacích 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

chronologicky vypráví příběh 

napíše souvislý text popisující žert a reakce 
na něj 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na běžné otázky užitím 
jednoduchých výrazů 

vyjádří zájem o téma 

reaguje na problém radou 

vyjádří své názory ústní formou 

 

otázky, zvolací věty se slovem 

how 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

popis osobnosti, přídavná 
jména s koncovkou -ed a -ing, 
různé významy slovesa get, 
ustálené fráze se slovesy give, 
have, make, take a tell, ustálené 
fráze na téma nehody a zranění, 
frázová slovesa a jejich 
formálnější synonyma 

Komunikační funkce: 

vyjádření zájmu, reakce na 

projevení zájmu, žádost o radu, 

udílení rady 

Typy textů: 

článek o neobvyklé chorobě, 

popis události 

Reálie: 

národní záliby a zvláštnosti 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

DOBRODRUŽSTVÍ 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
minulého času průběhového 

Gramatika: 
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rozumí stavbě slovníkového hesla 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

písemně popíše scénu ve městě 

ústně popíše krajinu 

ústně popíše obrázek 

jednoduše formuluje svůj názor 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

napíše pozvánku a odpověď na ni 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

navrhne a odmítne návrh 

diskutuje o variantách pokračování příběhu 

 

minulý čas průběhový, kontrast 

mezi minulým časem prostým a 

průběhovým 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

venkovní aktivity, vybavení pro 
sport, sportovní oblečení, popis 
krajiny a přírody, přídavná 
jména popisující dobrodružství, 
tvorba podstatných jmen ze 
sloves pomocí přípon, extrémní 
přídavná jména, běžné zkratky 

Komunikační funkce: 

popis fotografie, spekulace o 

fotografii, navrhování 

Typy textů: 

příběh o přežití, pozvání a 

odpověď na něj 

Reálie: 

Robinson Crusoe 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura (vývoj 
literatury) 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu 

rozumí stavbě slovníkového hesla 

identifikuje strukturu textu 

NA PLÁTNĚ 

Gramatika: 

způsobová slovesa (zápor, opisné 

tvary), počitatelnost podstatných 

jmen, neurčitá zájmena (some, 

any, much, many) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

volnočasové aktivity, 
předložkové vazby sloves 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

jednoduše popíše videohru 

připraví reklamu na zvolený produkt 

vede dialog, aby s kamarádem dosáhl 
dohody na výběru filmu 

sestaví neformální dopis o návštěvě kina 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

týkajících se společenských 
aktivit, typy filmů a televizních 
programů, přídavná jména 
popisující filmy a televizní 
programy, aspekty filmu 
(zápletka, scénář atd.), reklama, 
pozitiva videoher, záporné 
předpony u přídavných jmen, 
ustálené fráze (sloveso a 
podstatné jméno) 

Komunikační funkce: 

vyjádření toho, co máme a 
nemáme rádi,  

vyjádření preference, dosažení 
dohody 

Typy textů: 

článek o videohrách, osobní dopis 

o návštěvě kina 

Reálie: 

britské televizní programy 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 

Občan v demokratické 
společnosti  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu 

NAŠE PLANETA 

Pravopis: 

pravopisné změny v tvorbě 
komparativů a superlativů 

Gramatika: 

stupňování přídavných jmen, 

způsobová slovesa (dedukce a 

spekulace), neurčitá zájmena (a 
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Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

doplní chybějící fráze do textu 

jednoduše popíše počasí 

ústně popíše obrázek 

najde shody a rozdíly mezi dvěma obrázky 

spekuluje o obrázcích 

napíše článek, ve kterém formuluje svůj 
názor na globální problém podpořený 
argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

few, a little), typ 0 podmínkových 

vět, postavení too a enough 

s přídavným jménem, účelové 

věty s too a enough 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

popis počasí a teploty, ustálené 
fráze pro popis klimatické 
změny, přírodní katastrofy, 
popis ulice, slovesa pohybu 

 

Komunikační funkce: 

vyjádření názoru, souhlasu a 

nesouhlasu, porovnávání obrázků 

(podobnosti a rozdíly), přidání 

dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o paraglidistovi, článek o 

globálním problému 

Reálie: 

vývoj anglického jazyka, 
výpůjčky 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Základy ekologie 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 
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2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 102 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

porovná brigády, vyjádří svůj názor na ně 
podpořený argumenty 

mluví o svých plánech 

napíše formální žádost o práci 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 

AMBICE 

Gramatika: 

budoucí čas prostý, going to, typ 

1 podmínkových vět 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

zaměstnání a povolání, 
přídavná jména popisující 
práci, popis osobnosti, pracovní 
činnosti, předpony s různými 
významy, formální jazyk, 
ustálené fráze spojené s prací 

Komunikační funkce: 

vyjádření rozporu, názoru, 

důvodu, přidání dalšího bodu, 

uvedení příkladu, parafráze 

Typy textů: 

článek o ideálních zaměstnáních, 

žádost o práci 

Reálie: 

britští podnikatelé 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 
(tvoření slov) 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 
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Průřezová témata: 

Člověk a svět práce 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

mluví o svých plánech na prázdniny 

navrhne aktivitu, přijme nebo odmítne 
návrh 

jednoduše popíše místo 

napíše svůj prázdninový blog 

ústně popíše obrázek 

formuluje svůj názor podpořený argumenty 

stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

navrhne a odmítne návrh 

požádá o zopakování informace 

požádá o vysvětlení neznámého slova 

diskutuje o plánu výletu 

 

TURISMUS 

Pravopis: 

konvence používané k 
prezentaci výslovnosti, 
pravopisné změny v tvorbě 
minulého času průběhového 

Fonetika: 

zdůraznění slova v kontrastu s 
jiným slovem 

Gramatika: 

kontrast minulého času prostého a 

předpřítomného času prostého 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

turistické atrakce, prázdninové 
aktivity, slova složená z oblasti 
cestování 

Komunikační funkce: 

přijetí a odmítnutí návrhu, 

vyjádření nestrannosti 

Typy textů: 

článek o prázdninách bez rodičů, 

prázdninový blog 

Reálie: 

Alcatraz 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 
(tvoření slov) 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

rozumí stavbě slovníkového hesla 

identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

formuluje jednoduše názory na běžná 
témata 

doplní chybějící fráze do textu 

napíše esej, ve které navrhne možnosti 
investování peněz a představí svou volbu 

ústně popíše obrázek 

najde shody a rozdíly mezi dvěma obrázky 

spekuluje o obrázku 

ústně formuluje svůj názor na možnosti 
investování peněz do školních aktivit 
podpořený argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

vyjádří a obhájí své myšlenky a názory 

PENÍZE 

Fonetika: 

slovní přízvuk 

Gramatika: 

předminulý čas prostý, typ 2 

podmínkových vět, slovesné 

vazby (infinitivy a gerundia) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

měny, nákup a prodej, obchody 
a služby, slovesa spojená 
s penězi a jejich předložkové 
vazby, školní prostory 

Komunikační funkce: 

logické uspořádání písemného a 

mluveného projevu, obhajování 

názoru, shrnutí názoru, 

porovnávání obrázků (podobnosti 

a rozdíly), přidání dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o neobvyklém 

multimilionáři, úvaha o 

možnostech, jak utratit vyšší 

finanční obnos 

Reálie: 

Wall Street, Světová 
hospodářská krize ve 30. letech 
20. století 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 
(principy výstavby textu) 
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Dějepis (Světová hospodářská 
krize) 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

popíše zločin v emailu 

ústně popíše obrázek 

najde shody a rozdíly mezi dvěma obrázky 

spekuluje o obrázku 

formuluje svůj názor na míru závažnosti 
zločinů podpořený argumenty 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

v diskusi prezentuje svůj názor a podpoří jej 
argumenty 

 

ZLOČIN 

Gramatika: 

nepřímá řeč 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

zločin a zločinci, fyzický popis 
osoby, ustálené fráze 
s předložkou, ustálená slovní 
spojení na téma policejní práce, 
přípony pro tvorbu přídavných 
jmen, slova složená 

Komunikační funkce: 

vyjádření váhavého názoru, 

přidání dalšího bodu 

Typy textů: 

článek o záhadě, email o zločinu 

Reálie: 

Sherlock Holmes 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 
(tvoření slov) 

Český jazyk a literatura 
(světová literatura) 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

VĚDA 

Gramatika: 

trpný rod, spojky 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 
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identifikuje úmysl mluvčího 

identifikuje strukturu textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

popíše materiál, tvar a funkci věcí kolem 
sebe 

ústně popíše obrázek 

ústně vyjádří souhlas nebo nesouhlas 
s názorem podpoří jej argumenty 

spekuluje o obrázku 

formuluje svůj názor podpořený argumenty 

ústně přednese a vyřeší stížnost na vadné 
zboží 

napíše formální stížnost 

přednese souvislý projev na zadané téma 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností 

reaguje na otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

reaguje na problém návrhem 

diskutuje o důležitosti vynálezů 

 

přístroje a vynálezy, popis 
předmětů (materiál, tvar, 
nabíjení, funkce), ustálená 
slovní spojení (sloveso a 
podstatné jméno), předložkové 
vazby sloves 

Komunikační funkce: 

vyjádření stížnosti, shrnutí názoru 

Typy textů: 

článek o zapomenutých 

vynálezech, formální stížnost 

Reálie: 

šifrovací stroj Enigma, druhá 
světová válka 

Mezipředmětové vztahy: 

dějepis (druhá světová válka) 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 38 

 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v rozhovoru postihne důvody, proč je jeden 
z účastníků rozhovoru nespokojený 

ze slyšeného textu odvodí pocity mluvčích 
podle obsahu jejich sdělení 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

ústně popíše svoji zkušenost z návštěvy 
města na obrázku/ a zdůvodní, zda by chtěl 
toto místo navštívit 

sdělí své plány na dobu blízkou i vzdálenou 

ústně charakterizuje svou osobnost 

sdělí svůj názor na sportovní činnost na 
obrázku 

gramaticky správně formuluje písemný 
vzkaz na pohlednici a neformální rozhovor 
s tématem prázdninového pobytu 

sestaví krátké písemné sdělení o tom, jak 
strávil prázdniny  

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

zeptá se spolužáka na vztah k turistickým 
atrakcím ze seznamu a na podobné otázky 
odpoví 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Gramatika: 

minulý čas prostý, členy, 

přítomný čas prostý a průběhový 

– dějová a stavová slovesa, 

budoucí časy – will a going to 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

prázdniny a cestování, 
společenské aktivity a 
turistická místa, přídavná 
jména popisující pocity, 
negativní předpony přídavných 
jmen, přídavná jména 
s příponami -ed a -ing, 
charakterové vlastnosti, 
hodnotící přídavná jména 

Komunikační funkce: 

popis prázdnin, popis osobnosti, 

plánování budoucnosti 

Typy textů: 

článek, rozhovor 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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vede rozhovor o běžných společenských 
aktivitách a o plánech na nadcházející 
víkend  

diskutuje s kamarády o pocitech 
vystupujících na školním představení 

povídá si s kamarádem o svých prožitcích a 
pocitech 

ústně porovná své plány a plány spolužáka 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v slyšeném textu rozumí sdělení mluvčích o 
blízkých osobách a jejich minulosti 

v slyšeném sdělení rozpozná podle hlasu a 
intonace postoje mluvčích 

rozumí článku o účinku mobilní aplikace na 
četnost konfliktů v rodině  

čte s porozuměním článek o filmu 

ve výkladovém slovníku vyhledá významy 
frázových sloves se dvěma předložkami a 
odvodí jejich význam 

porozumí článku, ve kterém psycholog radí, 
jak zlepšit v náročném období dospívání 
vztahy s rodiči a postihne hlavní myšlenku 
textu 

v slyšeném průzkumu veřejného mínění 
zachytí klíčové informace týkající se 
různých životních momentů (odchod 
z domova, založení rodiny, koupě vlastního 
domu/bytu) 

čte s porozuměním výroky různých osob a 
rozpozná jejich postoj 

GENERACE 

Výslovnost: 

tón řeči 

Gramatika:  

užití minulých časů – minulý 
čas prostý a průběhový, 
předpřítomný čas prostý, vazba 
used to  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

generace, fáze lidského života, 
životní události, postoje a 
konflikty v rodině, výměnné 
studijní pobyty v zahraničí, 
životní styl dříve a dnes, 
frázová slovesa se dvěma 
předložkami, množné číslo 
podstatných jmen 

Komunikační funkce: 

popsání rodiny a rodinného 

zázemí, představení vlastních 

nápadů, vyjádření názorů na 

spory mezi rodiči a dětmi 

Typy textů: 

novinový článek, formální dopis 
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čte s porozuměním text o slavné rodině, 
doplní do textu chybějící informace a 
odvodí vhodné shrnutí 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

rozumí čtenému novinovému článku o ženě, 
která se dožila vysokého věku 

z kontextu čteného úryvku odvodí pravidla 
pro užívání minulých časů a správně je 
užívá ve vlastním sdělení 

odvodí z obrázku funkci mobilní aplikace 

prezentuje své vlastní myšlenky a názory na 
dospívání a vztahy v rodině před třídou 

sestaví písemné sdělení v reakci na inzerát 
z rubriky Find a penfriend 

gramaticky správně formuluje sdělení 
vyjadřující opakovaný děj v minulosti 

na základě obrázků formuluje otázky a 
odpovědi s využitím nabídnuté slovní 
zásoby 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

zeptá se kamaráda na jeho rodinu a předky 
a na podobné otázky odpoví 

diskutuje s kamarádem o různých příčinách 
hádek v rodině a reaguje na jeho názor  

vede rozhovor s kamarádem o tom, jaký byl 
jejich život v dětství 

reaguje na osobní otázky a diskutuje o 
názorech kamaráda 

ve skupině se zapojí do diskuze o sociálních 
a emočních změnách dospívajících  

Reálie: 

etnické minority ve Spojeném 
království 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a ekonomický 

základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v slyšeném sdělení porozumí zdůvodnění 
mluvčích, proč nemají rádi určité činnosti a 
odvodí, o jakém sportu či aktivitě se hovoří 

v slyšeném rozhovoru rozpozná účastníky a 
místo konverzace, dále odhadne dobu 
konverzace o stravování 

v slyšeném neformálním rozhovoru dvou 
mladých lidí rozpozná, který z nich je 
návštěvou kina více nadšený a své 
stanovisko zdůvodní  

čte s porozuměním blogový příspěvek o 
geocashingu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

odpovídá na dotazník z oblasti sportu a 
volnočasových aktivit 

z titulku článku a fotografie vyvodí, o čem 
text bude 

gramaticky správně formuluje zkušenosti 
v oblasti sběratelství a dotváří věty článku o 
sběrateli panenek 

sdělí kamarádovi své řešení kvízu o jídle 

formuluje své stanovisko ke sledování filmů 
a sdělí své preference, s kým a kde filmy 
sleduje 

ústně popíše fotografie s výhledem na 
sportovní události s využitím složených 
podstatných a přídavných jmen 

VOLNÝ ČAS 

Výslovnost: 

přízvuk u složených 
podstatných jmen  

Gramatika:  

rozdíly v užívání minulého času 
prostého a předpřítomného 
času, časová příslovce 
doprovázející minulý čas prostý 
a předpřítomný čas, been a 
gone, předpřítomný čas prostý 
a průběhový 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

volný čas, koníčky a sporty, 
sportovní události, 
adrenalinové sporty, 
dobrodružné činnosti, školní 
volnočasové aktivity, výživa a 
stravování, složená podstatná 
jména a adjektiva, předložkové 
vazby vyjadřující místo 

Komunikační funkce: 

odhadování dle kontextu, názor, 

rada, vyjádření preferencí 

Typy textů: 

dotazník, článek, blogový 

příspěvek, záznam ve slovníku 

Reálie: 

Geocashing, Hollywood 

Mezipředmětové vztahy: 
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charakterizuje na základě fotografie o jaké 
volnočasové aktivitě a hře bude text 
pojednávat 

upraví písemný blogový příspěvek o dni 
otevřených dveří pro žáky a rodiče, který 
zorganizovala škola a na kterém se 
prezentovaly mimoškolní zájmové kluby 

sestaví písemný blogový příspěvek o 
přehlídce školních zájmových klubů, 
kterého se zúčastnil 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

se ptá spolužáka na jeho koníčky a činnosti, 
kterým se věnuje o víkendu, na podobné 
otázky reaguje 

vymění si v dialogu s kamarádem 
zkušenosti s činnostmi na seznamu 

diskutuje s kamarádem o tom, kdy byl 
naposledy v restauraci, jaké místní zařízení 
by doporučil zahraničním turistům, zda 
holduje rychlému občerstvení, co a kde jí 
rád 

ústně prezentuje svůj názor na to, jaké nové 
zařízení by bylo pro školu přínosné a svůj 
názor v diskuzi obhájí argumenty 

vede rozhovor o geocashingu, reaguje na 
názory kamaráda 

plánuje strávit den s kamarádem a diskutují 
o činnostech, kterým by se mohli věnovat, 
reagují vzájemně na předložené návrhy a 
svá stanoviska podporují zdůvodněním  

Občanský a společenskovědní 
základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

LIDSKÉ TĚLO 

Výslovnost: 

homonyma 

20 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 43 

 

postihne hlavní myšlenku čteného článku o 
moderní technologii 3-D tiskárny 

porozumí slyšenému textu o pobytu lidí 
v extrémních podmínkách a identifikuje 
číselné údaje a míry 

v čteném článku vyhledá informace o 
genetickém vývoji člověka v daleké 
budoucnosti 

čte s porozuměním článek o pocitech a 
jejich propojení s určitými částmi těla či 
orgány a odhadne významy zvýrazněných 
slov v čteném textu o biologických hodinách 
a potřebě spánku rozpozná hlavní 
myšlenku a záměr autora, dále vyhledá 
informace o časech, v nichž se odehrávají 
určité biologické děje  

v slyšeném textu zachytí klíčové fráze pro 
spekulativní popis a porovnávání obrázků 

ve školní eseji, která je úvahou o tom, zda 
dospívající mládež má dostatek pohybu, 
postihne kompoziční složky daného typu 
textu  

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

pojmenuje jednotlivé části lidského těla a 
vnitřní orgány 

gramaticky správně formuluje věty o 
zraněních či úrazech a dotváří text o 
živočiších, kteří dovedou regenerovat ve 
větší míře než člověk 

popíše a porovná obrázky, které ukazují 
sportovce v extrémních podmínkách 

spekulativně odvodí vývoj lidské rasy za 
100000 let 

Gramatika:  

vyjádření spekulace a 
předpovědi, budoucí čas prostý 
a průběhový, předbudoucí čas, 
tzv. první kondicionál 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

lidské tělo a jeho části, 
onemocnění a léčba, moderní 
technologie v medicíně, přežití 
v extrémních podmínkách, 
biologické hodiny, spánek, 
homonyma, tvoření 
podstatných jmen a přídavných 
jmen příponami a předponami, 
popis osoby – účesy, druhy pleť, 
druhy vousů  

Komunikační funkce: 

hraní rolí, předvídání, vyzívání 

k reakci, vyjádření názoru, 

přidání dalších argumentů, návrh 

řešení 

Typy textů: 

článek. kvíz, esej 

Reálie: 

sport ve Velké Británii 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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popíše preferovanou sportovní aktivitu a 
svou volbu zdůvodní 

napíše strukturovanou názorovou esej o 
tom, zda sport ve škole není škodlivý 

sestaví stručný písemný popis sebe, 
kamaráda či člena rodiny 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

diskutuje s kamarádem o kvízových 
otázkách na téma lidské tělo 

vede diskuzi o nehodách, zraněních a 
úrazech 

spekuluje o budoucím životě kamaráda a 
reaguje na jeho předpovědi 

vede diskuzi o pravdivosti tvrzení týkajících 
se vědeckého testování fyzických hranic 
člověka 

se zapojí do rozhovoru o tom, zda peníze 
mohou člověku přinést radost, kdy je pýcha 
dobrá a kdy špatná vlastnost,  zda-li strach 
může být člověku prospěšný 

odpovídá na otázky související 
s biorytmem, životním stylem a různými 
činnostmi, a obratem reaguje na sdělení 
kamaráda v neformálním dialogu 

prezentuje svůj názor na to, zda se svůj 
vzhled zajímají více ženy nebo muži, své 
názory podkládá argumenty 

zapojí se do názorové diskuze o roli sportu 
během vyučování 

Člověk a životní prostředí 

 

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

DOMOV 

Gramatika:  
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v slyšeném textu, kde realitní makléř 
provádí zákazníka domem, vyhledá části 
domu a zachytí klíčové fráze a informace o 
objektu 

rozliší v slyšeném popisu domova několika 
mluvčích detail a odvodí, ve kterých typech 
domů bydlí 

v slyšeném textu zachytí a rozliší znaky 
formálního a neformálního jazyka 

čte s porozuměním krátký text o 
charitativní akci zaměřené na pomoc 
bezdomovcům 

porozumí čtenému přepisu rozhovoru 
realitního makléře s klientkou a odhadne se 
zdůvodněním, zda si klientka nemovitost 
koupí 

přiřadí na základě čteného popisu o 
alternativních stavbách texty k fotografiím 
a vyhledá detailní informace  

v slyšeném sdělení o ubytování studentů 
postihne hlavní myšlenku a odvodí 
preference mluvčího 

pochopí ze čteného modelu strukturu a 
náležitosti neformálního písemného 
projevu a provede vhodné úpravy textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

pojmenuje různé typy obydlí, části domu a 
zahrady 

popíše okolí svého domova a s využitím 
širší slovní zásoby přiblíží dům/byt ve 
kterém žije 

gramaticky správně formuluje sdělení o 
spekulativních situacích a vyjadřuje přání 

stupňování přídavných jmen a 
příslovcí, tzv. druhý 
kondicionál, věty přací  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

bydlení a typy domů, části 
domu a zahrady, místnosti 
v domě a vybavení, kolokační 
spojení se slovesy do, take, 
make, složená podstatná jména, 
fráze a ustálená spojení pro 
zahájení a ukončení 
neformálního písemného 
projevu (dopis, e-mail) 

Komunikační funkce: 

stanovisko, fráze pro vytváření 

času na přemýšlení, zahájení a 

ukončení e-mailu 

Typy textů: 

článek, e-mail, záznam ve 

slovníku 

Reálie: 

královské paláce 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
náležitosti neformálního 
dopisu, e-mailu 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 

společnosti 
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sdělí kamarádovi svou fiktivní představu o 
změnách na historické usedlosti za 
předpokladu, že by byl jejím vlastníkem 

popíše obrázek neobvyklého domu 
zavěšeného na skále s využitím nabídnuté 
slovní zásoby 

porovná fotografie dvou rozdílných ložnic 

vypovídá o tom, kde by chtěl bydlet, kdyby 
si mohl vybrat, své stanovisko zdůvodní 

postihne názor autorky při čtení 
neformálního e-mailu kamarádce o novém 
bydlišti a odvodí její pocit 

napíše neformální e-mail kamarádovi o 
stěhování do nového domu na venkově 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

vede diskuzi o životě bez domova, spekuluje 
o tom, co by bylo na životě bez domova 
nejtěžší, jak by se k této problematice měly 
postavit vlády, co mohou udělat jednotlivci 

sdělí a objasní své názory na různé modely 
bydlení, reaguje na názory kamaráda 

simuluje rozhovor s kamarádem o vhodné 
formě ubytování během studia v zahraničí 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

TECHNOLOGIE 

Gramatika:  

prostředky pro vyjadřování 
množství every, each, either,all, 
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vyřeší dovednostní kvíz a porovná své 
výsledky s partnerem 

v slyšeném dialogu o technických 
záležitostech identifikuje klíčové informace 

v slyšeném textu o ženě, které se rozbila 
GPS navigace, rozliší fakta od domněnek 

v rozhovorech o přístrojích rozpozná, o 
kterém přístroji se hovoří a pochopí hlavní 
myšlenku 

čte s porozuměním rozhovor o odeslání e-
mailové zprávy a určí, který z účastníků 
dialogu má technické problémy 

porozumí hlavní myšlence krátkého 
příspěvku z čínského blogu o otci, který 
chtěl zabránit synovi v on-line hrách, a 
zaujme stanovisko  

čte s porozuměním text o závislosti 
mladého muže na selfie fotografiích  

v přepisu neoznačené interakce člověka s 
počítačem postihne, kdo je kdo 

čte s porozuměním obsáhlý časopisový 
článek o testování umělé inteligence a 
zaujme k němu stanovisko  

v slyšeném popisu obrázku (a následně 
porovnání dvou obrázků) identifikuje 
klíčová lexikální spojení vyjadřující 
srovnávání a spekulaci 

rozumí čteným příspěvkům v internetovém 
diskusním fóru Techspot 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

vyhledá užitečná kolokační spojení a ověří 
správnost na základě slyšeného 

most, some, any, few, little, much, 
modální slovesa v minulém 
čase, prostředky textové 
návaznosti even though, in spite 
of, despite a although,  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

moderní technologie, počítač a 
jeho komponenty, elektronické 
vybavení, přístroje, studijní 
předměty, kolokační spojení 
(sloveso + podstatné jméno) 

Komunikační funkce: 

diskuse, názor, instrukce, souhlas 

/ nesouhlas, stanovisko 

Typy textů: 

časopisový článek, kvíz, 

rozhovor, internetové diskusní 

fórum 

Reálie: 

Benjamin Franklin – významná 
historická osobnost USA 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Průřezová témata: 

- Informační a komunikační 
technologie 

- Občan v demokratické 
společnosti 
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podá instrukce, jak provést na počítači 
požadované věci ze seznamu 

popíše obrázek, na kterém je osoba s mnoha 
přístroji připojenými k tělu 

v čteném textu o milovníkovi technologií 
postihne výčet přístrojů, které fanoušek 
techniky vlastní 

gramaticky správně formuluje předpovědi o 
vztahu spolužáků k moderní technice a 
technologiím 

odvodí ustálená spojení související 
s popisem počítače a formuluje sdělení 
výběrem z nabídnuté slovní zásoby 

ústně na základě obrázku sdělí spekulativní 
domněnku o přístroji, který byl zanechán na 
veřejném místě 

gramaticky a lexikálně správně formuluje 
s využitím nabídnutých vazeb sdělení o 
svých prožitcích 

porovná a popíše obrázky s tématikou 
zapojování moderních technologií a tabletů 
do školní výuky 

vyjádří souhlas/nesouhlas s vyslechnutým 
názorem jiného studenta, své stanovisko 

zdůvodní 

sestaví písemný příspěvek o svém novém 
tabletu do internetového tech fóra 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

prezentuje své spekulativní předpovědi o 
uživatelských kvalitách kamarádů a své 
odhady ověří 
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vede rozhovor o roli a míře užívání 
moderních technologií v našem životě 

porovná a zhodnotí s kamarádem, jakými 
činnostmi ze seznamu tráví kolik času 

generuje s kamarádem otázky, které by 
odhalily v testu inteligence lidský a umělý 
element 

diskutuje o přínosu moderní elektroniky - 
smartphonů a tabletů do výuky, o roli 
učitele 

odpovídá na otázky o internetových 
diskusních fórech 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v krátkém informativním textu o mladém 
ambiciózním uchazeči o zaměstnání 
rozpozná, o jakou pozici se uchází 

v slyšeném rozhlasovém rozhovoru o ženě, 
která podnikla cestu kolem světa, rozumí 
hlavní myšlence a vyhodnotí výroky o 
pravdivosti tvrzení 

čte s porozuměním text o pracovním 
pohovoru a zaujme stanovisko k otázkám, 
které byly uchazeči položeny 

čte s porozuměním rozhovor s člověkem, 
který přišel se světově průlomovým 
řešením problému s odpady 

vyhledá v cizojazyčném výkladovém 
slovníku významy frázových sloves ze 
seznamu, rozpozná jejich význam a přiřadí 
je do vhodné skupiny 
(oddělitelná/neoddělitelná) 

v čteném článku o úspěšné mladé 
podnikatelce rozumí hlavním myšlenkám, 

SCHOPNOSTI 

Gramatika: 

vztažné věty vypustitelné a 
nevypustitelné, nepřímé 
otázky, neformální konstrukce 
s iniciálním it 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

osobnost, charakterové 
vlastnosti, podnikání, 
zaměstnání a pracovní 
podmínky, práce v zahraničí, 
podstatná jména a odvozená 
přídavná jména související 
s osobními vlastnostmi, 
oddělitelná a neoddělitelná 
frázová slovesa, vazba sloves 
s předložkou 

Komunikační funkce: 

stanovisko, argumentace, diskuse 

ve skupině, rétorické otázky 
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přiřadí chybějící informace a vyhodnotí 
správnost tvrzení  

v slyšeném pohovoru o zaměstnání 
postřehne doplňující otázky uchazeče a 
zachytí formální znaky komunikace  

čte s porozuměním argumentativní esej o 
odborných profesních kurzech pro 
vysokoškoláky a identifikuje strukturu 
daného slohového útvaru 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

na základě nabídnutých obrázků popíše a 
porovná představená povolání s využitím 
škály slovní zásoby a slovních spojení 
z oblasti osobnostních předpokladů 

v slyšeném dialogu určí na základě 
diskutovaných okolností, o jakém povolání 
se hovoří 

gramaticky správně formuluje popis 
profese s cílem, aby ji kamarád uhodl 

lexikálně správně odvozuje a používá 
charakterové vlastnosti ve vztahu 
k vybraným profesím 

formuluje gramaticky správně sdělení o 
hledání zaměstnání, pracovních 
pohovorech a pracovních podmínkách 

porovná obrázky s tématikou práce 
v zahraničí a prezentuje svůj názor  

gramaticky správně formuluje písemně 
nepřímé otázky 

napíše argumentativní esej na dané téma 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

Typy textů: 

záznam ve slovníku, článek, 

pracovní pohovor, esej 

Reálie: 

britské státní školy 

Mezipředmětové vztahy: 

Občanský a společenskovědní 
základ  

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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v situačním rozhovoru o profesních 
předpokladech obhájí se zdůvodněním svůj 
názor 

vede diskuzi o vhodných vlastnostech a 
profesních předpokladech dobrého 
novináře 

zhodnotí v diskuzi pozitivní aspekty 
příběhu novinářky Nellie Bly a své názory 
podpoří vhodnými příklady  

reaguje na otázky vztažené k jeho osobním 
preferencím a stejné otázky klade 
kamarádovi  

v menší skupině se aktivně zapojí do 
diskuze o podnikání a sdělí své názory 

ověří v situačním dialogu funkčnost 
písemně připravených dotazů uchazeče o 
práci v kuchyni 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v slyšeném sdělení čtyř různých osob o 
kulturních událostech postihne hlavní 
myšlenku a přiřadí informace 

čte s porozuměním rozhovor o světově 
uznávaném padělateli umění a pojmenuje 
varianty trpného rodu v textu 

v slyšené prezentaci poezie postihne hlavní 
myšlenku a vyvodí stanovisko 

ve slyšených sděleních pěti mluvčích 
identifikuje hlavní myšlenky a názory 
mluvčích na poezii  

čte s porozuměním článek o tom, proč 
někteří lidé skrývají za určitých okolností 
svá tetování 

UMĚNÍ 

Gramatika:  

trpný rod v přítomných a 
minulých časech, v budoucím 
čase s will, včetně času 
předpřítomného a 
předminulého, vazba have sth 
done, zvratná zájmena  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

umění a umělci, umělecké 
formy, umělecké disciplíny, 
kulturní aktivity, hudební 
žánry, atributy hudby, pouliční 
umění, tetování, umělecká 
show a představení, hodnocení 
umění, recenze uměleckého díla 
(kniha), kulturní události a 
přehlídky, kulturní zařízení a 

17 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2020 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 52 

 

přiřadí hudební žánry na základě 
vyslechnutých hudebních ukázek 

v čteném textu o slavném současném 
hudebním skladateli rozpozná hlavní 
myšlenku a zachytí, co je neobvyklého na 
jeho nejznámější skladbě 

čte s porozuměním článek o americké 
pouliční umělkyni a vyhledá specifické 
informace 

v slyšeném monologu studenta identifikuje 
hlavní myšlenky a klíčové lexikální kolokace 
vyjadřující libost/nelibost, tyto dále seřadí 
podle míry libosti/nelibost 

čte s porozuměním recenzi knihy a 
identifikuje kompoziční prvky daného 
slohového útvaru 

čte s porozuměním krátkou novinovou 
zprávu o dopravní nehodě a zvolí vhodné 
doplnění textu 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

pojmenuje různé umělecké formy, aktéry 
v oblasti umění a umělecké činnosti 

dopracuje znalostní kvíz o umění a na 
vytvořené otázky odpoví 

gramaticky správně formuluje text o 
britském umělci Johnu Myattovi 

vyhledá na internetu informace o 
uměleckém díle, které jej zaujalo, a 
prezentuje je před ostatními spolužáky tak, 
aby uhodli, o jaké dílo šlo a kdo byl jeho 
autorem 

sdílí své osobní preference a názory 
v oblasti poezie 

místa, kde se kulturní akce 
konají, dopravní nehoda 

Komunikační funkce: 

plánování kulturního programu, 

preference, názor 

Typy textů: 

článek, recenze, novinová zpráva, 

prezentace 

Reálie: 

Charles Dickens 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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vyjádří svůj postoj k tetování jako formě 
umění   

gramaticky správně formuluje rozhovor o 
společných plánech dvou přátel  

porovná obrázky demonstrující různé 
formy uměleckých představení a show 

přiřadí výroky týkající se literárního díla 
k titulům a sdělí, které přečetl 

sdílí se spolužáky názor na knihu, kterou 
v nedávné době přečetl, přiblíží, o čem byla, 
a jak se mu líbila 

napíše recenzi o literárním díle do školního 
časopisu  

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

vede rozhovor o svých nedávných 
zkušenostech a prožitcích v oblasti kultury 
podle seznamu 

klade otázky s využitím konstrukce have sth 
done a na podobné otázky odpovídá 

aktivně se zapojí do rozhovoru o tom, jakou 
hudbu poslouchá a za jakých okolností 

diskutuje o alternativní umělecké technice 
městského pletení tzv. yarn boxing a o 
dalších formách pouličního umění  

v rozhovoru plánuje nejvhodnější společný 
kulturní program pro sebe a anglicky 
mluvícího kamaráda 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v slyšených telefonních rozhovorech 
rozumí hlavním myšlenkám, odpoví na 

VZKAZY A ZPRÁVY 

Gramatika: 

nepřímá řeč, nepřímé otázky, 
slovesa se dvěma předměty 
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otázky týkající se informací z rozhovorů, 
postřehne klíčové fráze k telefonování 

čte s porozuměním krátký text o sestrách 
dvojčatech a jejich vzájemném napojení a 
zaujme stanovisko 

v slyšeném rozhlasovém programu ověří 
svou domněnku o funkci nákresu na mapě  

v slyšených hlasových zprávách postihne 
hlavní myšlenku, odpoví na otázky a vybere 
vhodný výrok pro shrnutí 

v slyšeném úryvku filmu odvodí žánr 

čte s porozuměním text o zdvořilých 
zlodějích a ověří domněnku vytvořenou 
podle ručně psaného vzkazu 

čte s porozuměním článek o novém 
literárním žánru – románu pro mobilní 
telefon, přiřadí do textu vynechaná sdělení 
a rozhodne o pravdivosti tvrzení 

čte s porozuměním vypravování o situaci, 
kdy přišel někdo pozdě kvůli nedorozumění 
nebo chybě v komunikaci a identifikuje 
strukturu daného slohového útvaru 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

podrobně popíše obrázek, na němž lidé 
telefonují na veřejnosti 

vyjmenuje kolokace související 
s používáním a funkcemi mobilního 
telefonu 

odvodí význam frázových sloves 
souvisejících s telefonováním 

identifikuje v slyšených úryvcích telefonátů 
klíčové fráze  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

telefonování, textové zprávy, 
ustálená spojení – funkce 
telefonu, frázová slovesa 
týkající se telefonování, filmové 
žánry, slovesa uvozující 
nepřímou řeč, román pro 
mobilní telefon – nový literární 
žánr, tištěné texty a 
digitalizované texty, slovesné 
vzorce – nepřímá řeč 

Komunikační funkce: 

odmítnutí, rada, omluva, 

spekulování o různých 

možnostech 

 

Typy textů: 

telefonní rozhovor, hlasová 

zpráva, článek, vypravování,  

Reálie: 

Heller Keller – příběh 
pozoruhodné ženy 
s komunikačními překážkami 

Mezipředmětové vztahy: 

- Český jazyk a literatura 
- Informační a komunikační 

technologie 

Průřezová témata:  

- Občan v demokratické 
společnosti 

- Člověk a životní prostředí  
- Informační a komunikační 

technologie 
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gramaticky správně formuluje nepřímou 
řeč 

odvodí z mapy se značením funkci nákresu 
a svůj názor sdělí kamarádovi 

gramaticky správně formuluje nepřímé 
otázky, na které následně odpovídá 

sdělí, jak mohou lidé komunikovat na dálku 
bez využití elektroniky 

pojmenuje různé materiály ke čtení – 
tištěné a digitalizované 

popíše a porovná obrázky, na nichž lidé 
telefonují v tíživé situaci a odvodí, jak se tito 
lidé cítí a proč 

napíše vypravování o problému, který 
vznikl kvůli chybě v komunikaci 

 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

klade otázky o telefonování a používání 
telefonu kamarádovi a na podobné otázky 
odpovídá 

podá třídě zprávu o sdělení kamaráda 
s využitím nepřímé řeči 

vede rozhovor o tom, kdy se pokoušel něco 
usilovně zvládnout, kdy chtěl všechno 
vzdát, nebo kdy se musel náhle vrátit z cesty 
domů 

odpovídá na otázky a reprodukuje 
s využitím nepřímé řeči sdělení jiné dvojice 
spolužáků 

sdílí své zkušenosti z různých životních 
situací; kdy něco odmítl udělat, kdy někomu 
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poradil, aby něco nedělal, kdy se někomu 
omluvil a jiné 

diskutuje o myšlence nového formátu 
románu v mobilním telefonu a zaujme 
stanovisko 
 

Receptivní řečové dovednosti – 
poslech a čtení s porozuměním 

v slyšených dialozích odvodí, o jaké 
dopravní prostředky se jedná 

v slyšeném rozhovoru osob cestujících 
autem identifikuje hlavní myšlenku a určí 
téma rozhovoru 

čte s porozuměním krátký text o vynálezci  

v slyšených krátkých úryvcích z dialogů 
identifikuje osoby a předměty 

nahradí neformální lexikální kolokace 
formálnějšími výrazy a ověří v slyšeném 
textu 

čte s porozuměním článek o vesmírné 
výpravě Apolla 13 a identifikuje gramatické 
struktury vztažných vět 

postihne hlavní myšlenku v textech o 
osudových technických chybách v oblasti 
dopravy a vyhodnotí míru škod, které 
v jejich důsledku nastaly 

Produktivní řečové dovednosti – 
ústní a písemný projev 

pojmenuje různé dopravní prostředky 

přiřadí místa související s cestováním podle 
typu dopravy, k němuž patří 

CESTY 

Gramatika:  

podmínkové věty nesplnitelné 
tzv. třetí kondicionál, příčestí 
přítomné (participium), 
problémy a komplikace na 
cestách, vyjádření překvapení 
či údivu - odpověď na otázku 
zahájená zkrácenou otázkou 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

doprava a dopravní prostředky, 
cestování a názvy míst 
spojených s cestováním, 
rozměry, velikost a jednotky 
míry, prázdniny a dovolená, 
činnosti, ubytování 

Komunikační funkce: 

vhodné reakce, plánování 

prázdnin, argumenty pro a proti 

Typy textů: 

formální dopis, článek 

Reálie: 

viktoriánští objevitelé 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 
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gramaticky správně formuluje otázky 
v trpném rodě související s dopravními 
prostředky a dopravou 

gramaticky správně formuluje sdělení 
s využitím třetího kondicionálu a spekuluje 
o možné příčině/následku 

odvodí ustálená spojení z oblasti cestování 
a ověří v slyšeném textu 

sdělí kamarádovi zážitek z cesty, při které 
měl zpoždění nebo jiné problémy, a upřesní, 
jak to jeho cestování celkově ovlivnilo  

popíše foto a sdělí svůj názor na zámořskou 
plavbu s využitím nabídnuté slovní zásoby 

gramaticky správně používá slovesné vazby 
(slovesa doplněná infinitivem/ing tvarem) 
a formuluje sdělení o plavbě manželského 
páru, která trvala 22 let  

po internetovém šetření prezentuje další 
případ inženýrského konstrukčního selhání  

popíše obrázek a volnočasové aktivity, 
které by turisté mohli podniknout v blízkém 
okolí 

reaguje gramaticky správně zkrácenou 
otázkou na různé výroky  

popíše foto turistické ubytovny a sdělí své 
zkušenosti s touto formou ubytování 

čte s porozuměním formální dopis – 
poptávku ubytování a zachytí vhodné 
klíčové fráze a stylistickou formu daného 
typu textu 

lexikálně správně používá výrazy 
vyjadřující velikost a rozměry a formuluje 
otázky s tím související  

Občanský a společenskovědní 

základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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funkčně správně organizuje text žádosti a 
formálně jej upraví 

napíše formální dopis, ve kterém se bude 
dotazovat na možnosti ubytování, lokaci a 
doporučení aktivit, které jsou dostupné 
v blízkém okolí 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a 
produktivních dovedností  

vede diskuzi o dopravních prostředcích a 
porovnává jejich přednosti a nedostatky 

simuluje se spolužákem rozhovor na letišti 
nebo na autobusovém/ vlakovém nádraží 

klade spekulativní otázky o tom, co by býval 
spolužák udělal, kdyby… a na podobné 
otázky odpovídá 

zapojí se do diskuze o vesmírných 
programech a finančních nákladech s ním 
spojených, o osobnostních předpokladech a 
práci astronautů 

ústně prezentuje osobní zkušenosti a 
zážitky s aktivitami podle seznamu 

diskutuje s kamarádem o programu a 
dalších okolnostech společně trávené letní 
dovolené 

vede řízený rozhovor s kamarádem o 
několikadenním výletě 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA PRO ÚROVEŇ 3 

(VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ B2/C1) 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v rozhovoru postihne důvody, proč je jeden 
z účastníků rozhovoru nespokojený 

ze slyšeného textu odvodí pocity mluvčích 
podle obsahu jejich sdělení 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

ústně popíše svoji zkušenost z návštěvy 
města na obrázku/ a zdůvodní, zda by chtěl 
toto místo navštívit 

sdělí své plány na dobu blízkou i vzdálenou 

ústně charakterizuje svou osobnost 

sdělí svůj názor na sportovní činnost na 
obrázku 

gramaticky správně formuluje písemný 
vzkaz na pohlednici a neformální rozhovor 
s tématem prázdninového pobytu 

sestaví krátké písemné sdělení o tom, jak 
strávil prázdniny  

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Gramatika: 

minulý čas prostý, členy, 

přítomný čas prostý a průběhový 

– dějová a stavová slovesa, 

budoucí časy – will a going to 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

prázdniny a cestování, 
společenské aktivity a 
turistická místa, přídavná 
jména popisující pocity, 
negativní předpony přídavných 
jmen, přídavná jména 
s příponami -ed a -ing, 
charakterové vlastnosti, 
hodnotící přídavná jména 

Komunikační funkce: 

popis prázdnin, popis osobnosti, 

plánování budoucnosti 

Typy textů: 

Článek, rozhovor 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

17 
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zeptá se spolužáka na vztah k turistickým 
atrakcím ze seznamu a na podobné otázky 
odpoví 

vede rozhovor o běžných společenských 
aktivitách a o plánech na nadcházející 
víkend  

diskutuje s kamarády o pocitech 
vystupujících na školním představení 

povídá si s kamarádem o svých prožitcích a 
pocitech 

ústně porovná své plány a plány spolužáka 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

Žák: 

v slyšeném textu rozumí sdělení mluvčích o 
blízkých osobách a jejich minulosti 

v slyšeném sdělení rozpozná podle hlasu a 
intonace postoje mluvčích 

rozumí článku o účinku mobilní aplikace na 
četnost konfliktů v rodině  

čte s porozuměním článek o filmu 

ve výkladovém slovníku vyhledá významy 
frázových sloves se dvěma předložkami a 
odvodí jejich význam 

porozumí článku, ve kterém psycholog radí, 
jak zlepšit v náročném období dospívání 
vztahy s rodiči a postihne hlavní myšlenku 
textu 

v slyšeném průzkumu veřejného mínění 
zachytí klíčové informace týkající se 
různých životních momentů (odchod 

GENERACE 

Výslovnost: 

tón řeči 

Gramatika:  

užití minulých časů – minulý 
čas prostý a průběhový, 
předpřítomný čas prostý, vazba 
used to  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

generace, fáze lidského života, 
životní události, postoje a 
konflikty v rodině, výměnné 
studijní pobyty v zahraničí, 
životní styl dříve a dnes, 
frázová slovesa se dvěma 
předložkami, množné číslo 
podstatných jmen 

Komunikační funkce: 

popsání rodiny a rodinného 

zázemí, představení vlastních 

nápadů, vyjádření názorů na 

spory mezi rodiči a dětmi 
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z domova, založení rodiny, koupě vlastního 
domu/bytu) 

čte s porozuměním výroky různých osob a 
rozpozná jejich postoj 

čte s porozuměním text o slavné rodině, 
doplní do textu chybějící informace a 
odvodí vhodné shrnutí 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

rozumí čtenému novinovému článku o ženě, 
která se dožila vysokého věku 

z kontextu čteného úryvku odvodí pravidla 
pro užívání minulých časů a správně je 
užívá ve vlastním sdělení 

odvodí z obrázku funkci mobilní aplikace 

prezentuje své vlastní myšlenky a názory na 
dospívání a vztahy v rodině před třídou 

sestaví písemné sdělení v reakci na inzerát 
z rubriky Find a penfriend 

gramaticky správně formuluje sdělení 
vyjadřující opakovaný děj v minulosti 

na základě obrázků formuluje otázky a 
odpovědi s využitím nabídnuté slovní 
zásoby 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

zeptá se kamaráda na jeho rodinu a předky 
a na podobné otázky odpoví 

diskutuje s kamarádem o různých příčinách 
hádek v rodině a reaguje na jeho názor  

Typy textů: 

novinový článek, formální dopis 

Reálie: 

etnické minority ve Spojeném 
království 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a ekonomický 

základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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vede rozhovor s kamarádem o tom, jaký byl 
jejich život v dětství 

reaguje na osobní otázky a diskutuje o 
názorech kamaráda 

ve skupině se zapojí do diskuze o sociálních 
a emočních změnách dospívajících  

 
Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v slyšeném sdělení porozumí zdůvodnění 
mluvčích, proč nemají rádi určité činnosti a 
odvodí, o jakém sportu či aktivitě se hovoří 

v slyšeném rozhovoru rozpozná účastníky a 
místo konverzace, dále odhadne dobu 
konverzace o stravování 

v slyšeném neformálním rozhovoru dvou 
mladých lidí rozpozná, který z nich je 
návštěvou kina více nadšený a své 
stanovisko zdůvodní  

čte s porozuměním blogový příspěvek o 
geocashingu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev: 

odpovídá na dotazník z oblasti sportu a 
volnočasových aktivit 

z titulku článku a fotografie vyvodí, o čem 
text bude 

gramaticky správně formuluje zkušenosti 
v oblasti sběratelství a dotváří věty článku o 
sběrateli panenek 

sdělí kamarádovi své řešení kvízu o jídle 

VOLNÝ ČAS 

Výslovnost: 

přízvuk u složených 
podstatných jmen  

Gramatika:  

rozdíly v užívání minulého času 
prostého a předpřítomného 
času, časová příslovce 
doprovázející minulý čas prostý 
a předpřítomný čas, been a 
gone, předpřítomný čas prostý 
a průběhový 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

volný čas, koníčky a sporty, 
sportovní události, 
adrenalinové sporty, 
dobrodružné činnosti, školní 
volnočasové aktivity, výživa a 
stravování, složená podstatná 
jména a adjektiva, předložkové 
vazby vyjadřující místo 

Komunikační funkce: 

odhadování dle kontextu, názor, 

rada, vyjádření preferencí 

Typy textů: 
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formuluje své stanovisko ke sledování filmů 
a sdělí své preference, s kým a kde filmy 
sleduje 

ústně popíše fotografie s výhledem na 
sportovní události s využitím složených 
podstatných a přídavných jmen 

charakterizuje na základě fotografie o jaké 
volnočasové aktivitě a hře bude text 
pojednávat 

upraví písemný blogový příspěvek o dni 
otevřených dveří pro žáky a rodiče, který 
zorganizovala škola a na kterém se 
prezentovaly mimoškolní zájmové kluby 

sestaví písemný blogový příspěvek o 
přehlídce školních zájmových klubů, 
kterého se zúčastnil 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

se ptá spolužáka na jeho koníčky a činnosti, 
kterým se věnuje o víkendu, na podobné 
otázky reaguje 

vymění si v dialogu s kamarádem 
zkušenosti s činnostmi na seznamu 

diskutuje s kamarádem o tom, kdy byl 
naposledy v restauraci, jaké místní zařízení 
by doporučil zahraničním turistům, zda 
holduje rychlému občerstvení, co a kde jí 
rád 

ústně prezentuje svůj názor na to, jaké nové 
zařízení by bylo pro školu přínosné a svůj 
názor v diskuzi obhájí argumenty 

vede rozhovor o geocashingu, reaguje na 
názory kamaráda 

plánuje strávit den s kamarádem a diskutují 
o činnostech, kterým by se mohli věnovat, 

dotazník, článek, blogový 

příspěvek, záznam ve slovníku 

Reálie: 

Geocashing, Hollywood 

Mezipředmětové vztahy: 

Občanský a společenskovědní 
základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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reagují vzájemně na předložené návrhy a 
svá stanoviska podporují zdůvodněním 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

postihne hlavní myšlenku čteného článku o 
moderní technologii 3-D tiskárny 

porozumí slyšenému textu o pobytu lidí 
v extrémních podmínkách a identifikuje 
číselné údaje a míry 

v čteném článku vyhledá informace o 
genetickém vývoji člověka v daleké 
budoucnosti 

čte s porozuměním článek o pocitech a 
jejich propojení s určitými částmi těla či 
orgány a odhadne významy zvýrazněných 
slov 

v čteném textu o biologických hodinách a 
potřebě spánku rozpozná hlavní myšlenku 
a záměr autora, dále vyhledá informace o 
časech, v nichž se odehrávají určité 
biologické děje  

v slyšeném textu zachytí klíčové fráze pro 
spekulativní popis a porovnávání obrázků 

ve školní eseji, která je úvahou o tom, zda 
dospívající mládež má dostatek pohybu, 
postihne kompoziční složky daného typu 
textu  

 Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

pojmenuje jednotlivé části lidského těla a 
vnitřní orgány 

gramaticky správně formuluje věty o 
zraněních či úrazech a dotváří text o 

LIDSKÉ TĚLO 

Výslovnost: 

homonyma 

Gramatika:  

vyjádření spekulace a 
předpovědi, budoucí čas prostý 
a průběhový, předbudoucí čas, 
tzv. první kondicionál 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

lidské tělo a jeho části, 
onemocnění a léčba, moderní 
technologie v medicíně, přežití 
v extrémních podmínkách, 
biologické hodiny, spánek, 
homonyma, tvoření 
podstatných jmen a přídavných 
jmen příponami a předponami, 
popis osoby – účesy, druhy pleť, 
druhy vousů  

Komunikační funkce: 

hraní rolí, předvídání, vyzívání 

k reakci, vyjádření názoru, 

přidání dalších argumentů, návrh 

řešení 

Typy textů: 

článek. kvíz, esej 

Reálie: 

sport ve Velké Británii 

Mezipředmětové vztahy: 
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živočiších, kteří dovedou regenerovat ve 
větší míře než člověk 

popíše a porovná obrázky, které ukazují 
sportovce v extrémních podmínkách 

spekulativně odvodí vývoj lidské rasy za 
100000 let 

popíše preferovanou sportovní aktivitu a 
svou volbu zdůvodní 

napíše strukturovanou názorovou esej o 
tom, zda sport ve škole není škodlivý 

sestaví stručný písemný popis sebe, 
kamaráda či člena rodiny 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje s kamarádem o kvízových 
otázkách na téma lidské tělo 

vede diskuzi o nehodách, zraněních a 
úrazech 

spekuluje o budoucím životě kamaráda a 
reaguje na jeho předpovědi 

vede diskuzi o pravdivosti tvrzení týkajících 
se vědeckého testování fyzických hranic 
člověka 

se zapojí do rozhovoru o tom, zda peníze 
mohou člověku přinést radost, kdy je pýcha 
dobrá a kdy špatná vlastnost,  zda-li strach 
může být člověku prospěšný 

odpovídá na otázky související 
s biorytmem, životním stylem a různými 
činnostmi, a obratem reaguje na sdělení 
kamaráda v neformálním dialogu 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní prostředí 
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prezentuje svůj názor na to, zda se svůj 
vzhled zajímají více ženy nebo muži, své 
názory podkládá argumenty 

zapojí se do názorové diskuze o roli sportu 
během vyučování 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v slyšeném textu, kde realitní makléř 
provádí zákazníka domem, vyhledá části 
domu a zachytí klíčové fráze a informace o 
objektu 

rozliší v slyšeném popisu domova několika 
mluvčích detail a odvodí, ve kterých typech 
domů bydlí 

v slyšeném textu zachytí a rozliší znaky 
formálního a neformálního jazyka 

čte s porozuměním krátký text o 
charitativní akci zaměřené na pomoc 
bezdomovcům 

porozumí čtenému přepisu rozhovoru 
realitního makléře s klientkou a odhadne se 
zdůvodněním, zda si klientka nemovitost 
koupí 

přiřadí na základě čteného popisu o 
alternativních stavbách texty k fotografiím 
a vyhledá detailní informace  

v slyšeném sdělení o ubytování studentů 
postihne hlavní myšlenku a odvodí 
preference mluvčího 

pochopí ze čteného modelu strukturu a 
náležitosti neformálního písemného 
projevu a provede vhodné úpravy textu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev: 

DOMOV 

Gramatika:  

stupňování přídavných jmen a 
příslovcí, tzv. druhý 
kondicionál, věty přací  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

bydlení a typy domů, části 
domu a zahrady, místnosti 
v domě a vybavení, kolokační 
spojení se slovesy do, take, 
make, složená podstatná jména, 
fráze a ustálená spojení pro 
zahájení a ukončení 
neformálního písemného 
projevu (dopis, e-mail) 

Komunikační funkce: 

stanovisko, fráze pro vytváření 

času na přemýšlení, zahájení a 

ukončení e-mailu 

Typy textů: 

článek, e-mail, záznam ve 

slovníku 

Reálie: 

královské paláce 

Mezipředmětové vztahy: 
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pojmenuje různé typy obydlí, části domu a 
zahrady 

popíše okolí svého domova a s využitím 
širší slovní zásoby přiblíží dům/byt ve 
kterém žije 

gramaticky správně formuluje sdělení o 
spekulativních situacích a vyjadřuje přání 

sdělí kamarádovi svou fiktivní představu o 
změnách na historické usedlosti za 
předpokladu, že by byl jejím vlastníkem 

popíše obrázek neobvyklého domu 
zavěšeného na skále s využitím nabídnuté 
slovní zásoby 

porovná fotografie dvou rozdílných ložnic 

vypovídá o tom, kde by chtěl bydlet, kdyby 
si mohl vybrat, své stanovisko zdůvodní 

postihne názor autorky při čtení 
neformálního e-mailu kamarádce o novém 
bydlišti a odvodí její pocit 

napíše neformální e-mail kamarádovi o 
stěhování do nového domu na venkově 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

vede diskuzi o životě bez domova, spekuluje 
o tom, co by bylo na životě bez domova 
nejtěžší, jak by se k této problematice měly 
postavit vlády, co mohou udělat jednotlivci 

sdělí a objasní své názory na různé modely 
bydlení, reaguje na názory kamaráda 

simuluje rozhovor s kamarádem o vhodné 
formě ubytování během studia v zahraničí 

Český jazyk a literatura – 
náležitosti neformálního 
dopisu, e-mailu 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 

společnosti 

 

2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 102 hodin 
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Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

vyřeší dovednostní kvíz a porovná své 
výsledky s partnerem 

v slyšeném dialogu o technických 
záležitostech identifikuje klíčové informace 

v slyšeném textu o ženě, které se rozbila 
GPS navigace, rozliší fakta od domněnek 

v rozhovorech o přístrojích rozpozná, o 
kterém přístroji se hovoří a pochopí hlavní 
myšlenku 

čte s porozuměním rozhovor o odeslání e-
mailové zprávy a určí, který z účastníků 
dialogu má technické problémy 

porozumí hlavní myšlence krátkého 
příspěvku z čínského blogu o otci, který 
chtěl zabránit synovi v on-line hrách, a 
zaujme stanovisko  

čte s porozuměním text o závislosti 
mladého muže na selfie fotografiích  

v přepisu neoznačené interakce člověka s 
počítačem postihne, kdo je kdo 

čte s porozuměním obsáhlý časopisový 
článek o testování umělé inteligence a 
zaujme k němu stanovisko  

v slyšeném popisu obrázku (a následně 
porovnání dvou obrázků) identifikuje 
klíčová lexikální spojení vyjadřující 
srovnávání a spekulaci 

TECHNOLOGIE 

Gramatika:  

prostředky pro vyjadřování 
množství every, each, either,all, 
most, some, any, few, little, 
much, modální slovesa 
v minulém čase, prostředky 
textové návaznosti even 
though, in spite of, despite a 
although,  

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: moderní technologie, 
počítač a jeho komponenty, 
elektronické vybavení, 
přístroje, studijní předměty, 
kolokační spojení (sloveso + 
podstatné jméno) 

Komunikační funkce: 

diskuse, názor, instrukce, souhlas 

/ nesouhlas, stanovisko 

Typy textů: 

časopisový článek, kvíz, 

rozhovor, internetové diskusní 

fórum 

Reálie: 

Benjamin Franklin – významná 
historická osobnost USA 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

Průřezová témata: 
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rozumí čteným příspěvkům v internetovém 
diskusním fóru Techspot 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

vyhledá užitečná kolokační spojení a ověří 
správnost na základě slyšeného 

podá instrukce, jak provést na počítači 
požadované věci ze seznamu 

popíše obrázek, na kterém je osoba s mnoha 
přístroji připojenými k tělu 

v čteném textu o milovníkovi technologií 
postihne výčet přístrojů, které fanoušek 
techniky vlastní 

gramaticky správně formuluje předpovědi 
o vztahu spolužáků k moderní technice a 
technologiím 

odvodí ustálená spojení související 
s popisem počítače a formuluje sdělení 
výběrem z nabídnuté slovní zásoby 

ústně na základě obrázku sdělí spekulativní 
domněnku o přístroji, který byl zanechán na 
veřejném místě 

gramaticky a lexikálně správně formuluje 
s využitím nabídnutých vazeb sdělení o 
svých prožitcích 

porovná a popíše obrázky s tématikou 
zapojování moderních technologií a tabletů 
do školní výuky 

vyjádří souhlas/nesouhlas s vyslechnutým 
názorem jiného studenta, své stanovisko 
zdůvodní 

sestaví písemný příspěvek o svém novém 
tabletu do internetového tech fóra 

Informační a komunikační 
technologie 

Občan v demokratické 
společnosti 
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Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

prezentuje své spekulativní předpovědi o 
uživatelských kvalitách kamarádů a své 
odhady ověří 

vede rozhovor o roli a míře užívání 
moderních technologií v našem životě 

porovná a zhodnotí s kamarádem, jakými 
činnostmi ze seznamu tráví kolik času 

generuje s kamarádem otázky, které by 
odhalily v testu inteligence lidský a umělý 
element 

diskutuje o přínosu moderní elektroniky - 
smartphonů a tabletů do výuky, o roli 
učitele 

odpovídá na otázky o internetových 
diskusních fórech 

 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v krátkém informativním textu o mladém 
ambiciózním uchazeči o zaměstnání 
rozpozná, o jakou pozici se uchází 

v slyšeném rozhlasovém rozhovoru o ženě, 
která podnikla cestu kolem světa, rozumí 
hlavní myšlence a vyhodnotí výroky o 
pravdivosti tvrzení 

čte s porozuměním text o pracovním 
pohovoru a zaujme stanovisko k otázkám, 
které byly uchazeči položeny 

SCHOPNOSTI 

Gramatika:  

vztažné věty vypustitelné a 
nevypustitelné, nepřímé 
otázky, neformální konstrukce 
s iniciálním it 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

 osobnost, charakterové 
vlastnosti, podnikání, 
zaměstnání a pracovní 
podmínky, práce v zahraničí, 
podstatná jména a odvozená 
přídavná jména související 
s osobními vlastnostmi, 
oddělitelná a neoddělitelná 
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čte s porozuměním rozhovor s člověkem, 
který přišel se světově průlomovým 
řešením problému s odpady 

vyhledá v cizojazyčném výkladovém 
slovníku významy frázových sloves ze 
seznamu, rozpozná jejich význam a přiřadí 
je do vhodné skupiny 
(oddělitelná/neoddělitelná) 

v čteném článku o úspěšné mladé 
podnikatelce rozumí hlavním myšlenkám, 
přiřadí chybějící informace a vyhodnotí 
správnost tvrzení  

v slyšeném pohovoru o zaměstnání 
postřehne doplňující otázky uchazeče a 
zachytí formální znaky komunikace  

čte s porozuměním argumentativní esej o 
odborných profesních kurzech pro 
vysokoškoláky a identifikuje strukturu 
daného slohového útvaru 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

na základě nabídnutých obrázků popíše a 
porovná představená povolání s využitím 
škály slovní zásoby a slovních spojení 
z oblasti osobnostních předpokladů 

v slyšeném dialogu určí na základě 
diskutovaných okolností, o jakém povolání 
se hovoří 

gramaticky správně formuluje popis 
profese s cílem, aby ji kamarád uhodl 

lexikálně správně odvozuje a používá 
charakterové vlastnosti ve vztahu 
k vybraným profesím 

formuluje gramaticky správně sdělení o 
hledání zaměstnání, pracovních 
pohovorech a pracovních podmínkách 

frázová slovesa, vazba sloves 
s předložkou 

 

 

Komunikační funkce: 

stanovisko, argumentace, diskuse 

ve skupině, rétorické otázky 

 

Typy textů: 

záznam ve slovníku, článek, 

pracovní pohovor, esej 

Reálie: 

britské státní školy 

Mezipředmětové vztahy: 

Občanský a společenskovědní 
základ  

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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porovná obrázky s tématikou práce 
v zahraničí a prezentuje svůj názor  

gramaticky správně formuluje písemně 
nepřímé otázky 

napíše argumentativní esej na dané téma 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

v situačním rozhovoru o profesních 
předpokladech obhájí se zdůvodněním svůj 
názor 

vede diskuzi o vhodných vlastnostech a 
profesních předpokladech dobrého 
novináře 

zhodnotí v diskuzi pozitivní aspekty 
příběhu novinářky Nellie Bly a své názory 
podpoří vhodnými příklady  

reaguje na otázky vztažené k jeho osobním 
preferencím a stejné otázky klade 
kamarádovi  

v menší skupině se aktivně zapojí do 
diskuze o podnikání a sdělí své názory 

ověří v situačním dialogu funkčnost 
písemně připravených dotazů uchazeče o 
práci v kuchyni 

 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v slyšeném sdělení čtyř různých osob o 
kulturních událostech postihne hlavní 
myšlenku a přiřadí informace 

UMĚNÍ 

Gramatika:  

trpný rod v přítomných a 
minulých časech, v budoucím 
čase s will, včetně času 
předpřítomného a 
předminulého, vazba have sth 
done, zvratná zájmena  
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čte s porozuměním rozhovor o světově 
uznávaném padělateli umění a pojmenuje 
varianty trpného rodu v textu 

v slyšené prezentaci poezie postihne hlavní 
myšlenku a vyvodí stanovisko 

ve slyšených sděleních pěti mluvčích 
identifikuje hlavní myšlenky a názory 
mluvčích na poezii  

čte s porozuměním článek o tom, proč 
někteří lidé skrývají za určitých okolností 
svá tetování 

přiřadí hudební žánry na základě 
vyslechnutých hudebních ukázek 

v čteném textu o slavném současném 
hudebním skladateli rozpozná hlavní 
myšlenku a zachytí, co je neobvyklého na 
jeho nejznámější skladbě 

čte s porozuměním článek o americké 
pouliční umělkyni a vyhledá specifické 
informace 

v slyšeném monologu studenta identifikuje 
hlavní myšlenky a klíčové lexikální kolokace 
vyjadřující libost/nelibost, tyto dále seřadí 
podle míry libosti/nelibost 

čte s porozuměním recenzi knihy a 
identifikuje kompoziční prvky daného 
slohového útvaru 

čte s porozuměním krátkou novinovou 
zprávu o dopravní nehodě a zvolí vhodné 
doplnění textu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

pojmenuje různé umělecké formy, aktéry 
v oblasti umění a umělecké činnosti 

 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

umění a umělci, umělecké 
formy, umělecké disciplíny, 
kulturní aktivity, hudební 
žánry, atributy hudby, pouliční 
umění, tetování, umělecká 
show a představení, hodnocení 
umění, recenze uměleckého 
díla (kniha), kulturní události a 
přehlídky, kulturní zařízení a 
místa, kde se kulturní akce 
konají, dopravní nehoda 

Komunikační funkce: 

plánování kulturního programu, 

preference, názor 

Typy textů: 

článek, recenze, novinová 

zpráva, prezentace 

Reálie: 

Charles Dickens 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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dopracuje znalostní kvíz o umění a na 
vytvořené otázky odpoví 

gramaticky správně formuluje text o 
britském umělci Johnu Myattovi 

vyhledá na internetu informace o 
uměleckém díle, které jej zaujalo, a 
prezentuje je před ostatními spolužáky tak, 
aby uhodli, o jaké dílo šlo a kdo byl jeho 
autorem 

sdílí své osobní preference a názory 
v oblasti poezie 

vyjádří svůj postoj k tetování jako formě 
umění   

gramaticky správně formuluje rozhovor o 
společných plánech dvou přátel  

porovná obrázky demonstrující různé 
formy uměleckých představení a show 

přiřadí výroky týkající se literárního díla 
k titulům a sdělí, které přečetl 

sdílí se spolužáky názor na knihu, kterou 
v nedávné době přečetl, přiblíží, o čem byla, 
a jak se mu líbila 

napíše recenzi o literárním díle do školního 
časopisu  

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

vede rozhovor o svých nedávných 
zkušenostech a prožitcích v oblasti kultury 
podle seznamu 

klade otázky s využitím konstrukce have sth 
done a na podobné otázky odpovídá 
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aktivně se zapojí do rozhovoru o tom, jakou 
hudbu poslouchá a za jakých okolností 

diskutuje o alternativní umělecké technice 
městského pletení tzv. yarn boxing a o 
dalších formách pouličního umění  

v rozhovoru plánuje nejvhodnější společný 
kulturní program pro sebe a anglicky 
mluvícího kamaráda 

 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v slyšených telefonních rozhovorech 
rozumí hlavním myšlenkám, odpoví na 
otázky týkající se informací z rozhovorů, 
postřehne klíčové fráze k telefonování 

čte s porozuměním krátký text o sestrách 
dvojčatech a jejich vzájemném napojení a 
zaujme stanovisko 

v slyšeném rozhlasovém programu ověří 
svou domněnku o funkci nákresu na mapě  

v slyšených hlasových zprávách postihne 
hlavní myšlenku, odpoví na otázky a vybere 
vhodný výrok pro shrnutí 

v slyšeném úryvku filmu odvodí žánr 

čte s porozuměním text o zdvořilých 
zlodějích a ověří domněnku vytvořenou 
podle ručně psaného vzkazu 

čte s porozuměním článek o novém 
literárním žánru – románu pro mobilní 
telefon, přiřadí do textu vynechaná sdělení 
a rozhodne o pravdivosti tvrzení 

čte s porozuměním vypravování o situaci, 
kdy přišel někdo pozdě kvůli nedorozumění 

VZKAZY A ZPRÁVY 

Gramatika:  

nepřímá řeč, nepřímé otázky, 
slovesa se dvěma předměty 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

 telefonování, textové zprávy, 
ustálená spojení – funkce 
telefonu, frázová slovesa 
týkající se telefonování, filmové 
žánry, slovesa uvozující 
nepřímou řeč, román pro 
mobilní telefon – nový literární 
žánr, tištěné texty a 
digitalizované texty, slovesné 
vzorce – nepřímá řeč 

 

Komunikační funkce: 

odmítnutí, rada, omluva, 

spekulování o různých 

možnostech 

 

Typy textů: 

20 
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nebo chybě v komunikaci a identifikuje 
strukturu daného slohového útvaru 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

podrobně popíše obrázek, na němž lidé 
telefonují na veřejnosti 

vyjmenuje kolokace související 
s používáním a funkcemi mobilního 
telefonu 

odvodí význam frázových sloves 
souvisejících s telefonováním 

identifikuje v slyšených úryvcích telefonátů 
klíčové fráze  

gramaticky správně formuluje nepřímou 
řeč 

odvodí z mapy se značením funkci nákresu 
a svůj názor sdělí kamarádovi 

gramaticky správně formuluje nepřímé 
otázky, na které následně odpovídá 

sdělí, jak mohou lidé komunikovat na dálku 
bez využití elektroniky 

pojmenuje různé materiály ke čtení – 
tištěné a digitalizované 

popíše a porovná obrázky, na nichž lidé 
telefonují v tíživé situaci a odvodí, jak se tito 
lidé cítí a proč 

napíše vypravování o problému, který 
vznikl kvůli chybě v komunikaci 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

telefonní rozhovor, hlasová 

zpráva, článek, vypravování,  

Reálie: 

Heller Keller – příběh 
pozoruhodné ženy 
s komunikačními překážkami 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 

Informační a komunikační 
technologie 

Průřezová témata:  

Občan v demokratické 
společnosti 

Člověk a životní prostředí  

Informační a komunikační 
technologie 
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klade otázky o telefonování a používání 
telefonu kamarádovi a na podobné otázky 
odpovídá 

podá třídě zprávu o sdělení kamaráda 
s využitím nepřímé řeči 

vede rozhovor o tom, kdy se pokoušel něco 
usilovně zvládnout, kdy chtěl všechno 
vzdát, nebo kdy se musel náhle vrátit z cesty 
domů 

odpovídá na otázky a reprodukuje 
s využitím nepřímé řeči sdělení jiné dvojice 
spolužáků 

sdílí své zkušenosti z různých životních 
situací; kdy něco odmítl udělat, kdy někomu 
poradil, aby něco nedělal, kdy se někomu 
omluvil a jiné 

diskutuje o myšlence nového formátu 
románu v mobilním telefonu a zaujme 
stanovisko 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním: 

v slyšených dialozích odvodí, o jaké 
dopravní prostředky se jedná 

v slyšeném rozhovoru osob cestujících 
autem identifikuje hlavní myšlenku a určí 
téma rozhovoru 

čte s porozuměním krátký text o vynálezci  

v slyšených krátkých úryvcích z dialogů 
identifikuje osoby a předměty 

nahradí neformální lexikální kolokace 
formálnějšími výrazy a ověří v slyšeném 
textu 

CESTY 

Gramatika:  

podmínkové věty nesplnitelné 
tzv. třetí kondicionál, příčestí 
přítomné (participium), 
problémy a komplikace na 
cestách, vyjádření překvapení 
či údivu - odpověď na otázku 
zahájená zkrácenou otázkou 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba:  

doprava a dopravní 
prostředky, cestování a názvy 
míst spojených s cestováním, 
rozměry, velikost a jednotky 
míry, prázdniny a dovolená, 
činnosti, ubytování 
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čte s porozuměním článek o vesmírné 
výpravě Apolla 13 a identifikuje gramatické 
struktury vztažných vět 

postihne hlavní myšlenku v textech o 
osudových technických chybách v oblasti 
dopravy a vyhodnotí míru škod, které 
v jejich důsledku nastaly 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

pojmenuje různé dopravní prostředky 

přiřadí místa související s cestováním podle 
typu dopravy, k němuž patří 

gramaticky správně formuluje otázky 
v trpném rodě související s dopravními 
prostředky a dopravou 

gramaticky správně formuluje sdělení 
s využitím třetího kondicionálu a spekuluje 
o možné příčině/následku 

odvodí ustálená spojení z oblasti cestování 
a ověří v slyšeném textu 

sdělí kamarádovi zážitek z cesty, při které 
měl zpoždění nebo jiné problémy, a upřesní, 
jak to jeho cestování celkově ovlivnilo  

popíše foto a sdělí svůj názor na zámořskou 
plavbu s využitím nabídnuté slovní zásoby 

gramaticky správně používá slovesné vazby 
(slovesa doplněná infinitivem/ing tvarem) 
a formuluje sdělení o plavbě manželského 
páru, která trvala 22 let  

po internetovém šetření prezentuje další 
případ inženýrského konstrukčního selhání  

popíše obrázek a volnočasové aktivity, 
které by turisté mohli podniknout v blízkém 
okolí 

Komunikační funkce: 

vhodné reakce, plánování 

prázdnin, argumenty pro a proti 

Typy textů: 

formální dopis, článek 

Reálie: 

viktoriánští objevitelé 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura 

Občanský a společenskovědní 

základ 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 
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reaguje gramaticky správně zkrácenou 
otázkou na různé výroky  

popíše foto turistické ubytovny a sdělí své 
zkušenosti s touto formou ubytování 

čte s porozuměním formální dopis – 
poptávku ubytování a zachytí vhodné 
klíčové fráze a stylistickou formu daného 
typu textu 

lexikálně správně používá výrazy 
vyjadřující velikost a rozměry a formuluje 
otázky s tím související  

funkčně správně organizuje text žádosti a 
formálně jej upraví 

napíše formální dopis, ve kterém se bude 
dotazovat na možnosti ubytování, lokaci a 
doporučení aktivit, které jsou dostupné 
v blízkém okolí 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

vede diskuzi o dopravních prostředcích a 
porovnává jejich přednosti a nedostatky 

simuluje se spolužákem rozhovor na letišti 
nebo na autobusovém/ vlakovém nádraží 

klade spekulativní otázky o tom, co by býval 
spolužák udělal, kdyby… a na podobné 
otázky odpovídá 

zapojí se do diskuze o vesmírných 
programech a finančních nákladech s ním 
spojených, o osobnostních předpokladech a 
práci astronautů 

ústně prezentuje osobní zkušenosti a 
zážitky s aktivitami podle seznamu 
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diskutuje s kamarádem o programu a 
dalších okolnostech společně trávené letní 
dovolené 

vede řízený rozhovor s kamarádem o 
několikadenním výletě 

 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

vyhledá informace v textu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

ústně popíše významné události ve svém 
životě 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o významu přátelství  

 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ 

Gramatika: 

slovesné vazby (gerundium, 

infinitiv), kontrast mezi 

přítomným časem prostým a 

průběhovým, časové věty, 

vyjádření budoucnosti (budoucí 

čas prostý, going to a přítomné 

časy), vyjádření minulosti 

(minulý čas prostý a průběhový, 

předpřítomný čas prostý a 

průběhový, předminulý čas 

prostý) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

stádia lidského života, životní 
události, slova příbuzná, 
přídavná jména s předložkou 

Komunikační funkce: 

souhlas a nesouhlas 

19 

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

SLÁVA 

Gramatika: 

předminulý čas prostý a 

průběhový, opakování 

20 
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porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
textu o vlogerech / poslechu o zkušenostech 

identifikuje témata odstavců článku 

pozná, zda jsou tvrzení o článku pravdivá 

rozliší v mluveném projevu postoj mluvčích 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

popíše povahu člověka 

ústně popíše obrázek, spekuluje o něm 

porovná dva obrázky 

napíše formální dopis navrhující, kterou 
celebritu pozvat do školy, její popis a 
témata, o kterých by měla promluvit 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

ústní formou vyjádří své názory na mediální 
celebrity 

 

v minulosti pomocí used to a 

would 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

popis osobnosti, složená 
přídavná jména, pořadí 
přídavných jmen, extrémní 
přídavná jména, média, 
formální a neformální slovní 
zásoba 

Komunikační funkce: 

souhlas a nesouhlas, porovnání 

Typy textů: 

horoskop, článek o dronech a 

autorech vlogů 

Reálie: 

Královská akademie 

dramatického umění (Royal 

Academy of Dramatic Art, 

RADA) 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

v dialozích postihne zdůrazněná slova  

rozumí stavbě slovníkového hesla 

Problémy 

Výslovnost: 

zdůraznění větného členu   

Gramatika: 

20 
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na základě porozumění tématu článku mu 
přiřadí vhodný nadpis 

vyhledá v textu informace 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

ústně popíše své pocity 

vysvětlí proč je/není dobrým spolubydlícím 

napíše úvahu o výhodách a nevýhodách 
toho, když jsou rodiče a děti neustále 
v kontaktu pomocí mobilního telefonu 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diplomaticky řeší problém s obtížným 
spolubydlícím  

 

stupňování přídavných jmen, 

příslovce a struktury s 2. stupněm 

přídavných jmen, slovesné vazby 

(infinitivy a gerundia), tázací 

dovětky, podmínkové a 

přípustkové spojky 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

přídavná jmény a idiomy 
vyjadřující pocity, řešení 
krizových situací, zločin, 
kolokace a myšlenkové mapy 
na téma zločin, diplomatický 
jazyk, domácí práce, 
předložkové vazby 

Komunikační funkce: 

souhlas a nesouhlas, rada, 

vyjádření zájmu a empatie, 

uvádění argumentů a 

protiargumentů 

Typy textů: 

článek o radách pro případy krize, 

kviz, příspěvek z internetového 

fóra, slovníkové heslo, článek o 

prevenci zločinu, úvaha 

Reálie: 

počátky měření zeměpisné 
délky 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení  

Zvyky A Kulturní Specifika 

Pravopis: 

americká angličtina 
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stanoví téma a úroveň formality dialogu, 
uvede důvody pro svou volbu 

pozná rozdíl mezi britskou a americkou 
výslovností 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
úryvku z románu 

doplní chybějící věty do textu románu 

vyhledá informace v textu blogu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

popíše gesta a řeč těla 

na základě obrazového materiálu předvídá 
obsah románu 

vyjádří svůj názor na důvody obtíží, které 
ztěžují vznik přátelství osob pocházejících z 
různých kultur 

na základě fotografií spekuluje o oslavách 

parafrázuje slovo, které nezná nebo si na něj 
nemůže vzpomenout 

ústně prezentuje národní svátek 

napíše příspěvek do blogu na téma 
prázdniny 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o oslavách v naší zemi 

Výslovnost: 

americká angličtina 

Gramatika: 

způsobová slovesa s přítomným a 

minulým infinitivem, přítomné a 

minulé přechodníky 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

řeč těla, gesta, zvuky, etiketa, 
formální a neformální slovní 
zásoba, americká angličtina, 
složená přídavná jména 

Komunikační funkce: 

rada, nutnost, potřeba, možnost, 

pravděpodobnost, jistota, 

spekulace, změna tématu 

v ústním projevu, parafrázování 

Typy textů: 

kviz, neformální email, úryvek 

z románu, příspěvek do blogu 

Reálie: 

program Erasmus 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a 
čtení s porozuměním 

DOVOLENÁ A TURISMUS 

Gramatika: 

budoucí čas průběhový, 

předbudoucí čas prostý a 

průběhový, vedlejší věty časové, 

20 
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Identifikuje kontext, ve kterém se odehrává 
dialog  

porozumí hlavním myšlenkám 
dialogu/ústního projevu a odpoví na otázky 
o jeho obsahu 

porozumí hlavním myšlenkám článku, 
odpoví na otázky o něm a přiřadí mu nadpis 

porozumí hlavním bodům písemné 
stížnosti 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

popíše různé druhy dovolené 

formuluje své názory na způsoby cestování 

napíše formální stížnost na kvalitu 
ubytování 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o výhodách a nevýhodách 
různých druhů dovolených a vybere pro 
sebe ten nejvhodnější 

klade osobní otázky spolužákovi a 
prezentuje zjištěné skutečnosti 

 

typ 1 podmínkových vět, tvorba 

příslovcí z přídavných jmen, 

příslovce ve stejném tvaru jako 

přídavná jména, konjunktiv po 

určitých slovesech 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

druhy zájezdů, ubytování, 
prázdninové aktivity, přídavná 
jména popisující místo, 
kolokace, frázová slovesa, 
formální a  neformální slovní 
zásoba, idiomy, tvorba slov 
pomocí přípon 

 Komunikační funkce: 

výběr z několika možností 

Typy textů: 

internetový článek o cestovní 

společnosti, reklama, pohlednice, 

blog, článek o netradičních 

formách cestování, písemná 

stížnost 

Reálie: 

Aboriginci a Maorové 

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – 
tvoření slov 
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4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 
1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

Receptivní řečové dovednosti – poslech 
a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním myšlenkám rychlého 
ústního projevu, odpoví na otázky 

rozumí informacím v slovníkovém heslu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
článku a odpoví na otázky s výběrem 
možností 

díky kontextu odhalí slovní druh a význam 
neznámých slov 

vyhledá v eseji zadané informace 

Produktivní řečové dovednosti – ústní 
a písemný projev 

vysvětlí svůj vztah k vybraným osobám 

popisuje lidské chování 

popisuje obrázky a spekuluje o nich 

porovná dva obrázky 

napíše esej na téma sociálních médií 

 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

klade osobní otázky a reaguje na ně 

 

VZTAHY 

Fonetika: 

rysy rychlé výslovnosti 

Gramatika: 

inverze po záporných příslovcích, 

záporné otázky, otázky 

s infinitivem, záporný infinitiv, 

záporné gerundium, členy, neurčitá 

zájmena (little, each, both), 

spekulace pomocí způsobových 

sloves s minulým infinitivem, 

zdůraznění pomocí do a did, 

přípravné it 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

rodinné vztahy, transitivní a 
intransitivní frázová slovesa, 
tvorba přídavných jmen pomocí 
přípon, prostředky textové 
návaznosti 

Komunikační funkce: 

spekulace a dedukce, kontrast 

Typy textů: 

slovníkové heslo, článek o vědě a 

pokusech, esej 

Reálie: 

boj za rovnost ras 
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Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk a literatura – tvoření 
slov 

Dějepis – emancipační hnutí 
sociálních skupin (reálie) 

 
 

Receptivní řečové dovednosti – poslech 
a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
poslechu tělesné kondici, vybere tu 
správnou z odpovědí na dané otázky 

porozumí hlavním myšlenkám článku o 
závislostech na jídle 

doplní chybějící věty do článku o 
závislostech na jídle 

Produktivní řečové dovednosti – ústní 
a písemný projev 

vyjádří svůj souhlas či nesouhlas 
s výrokem o jídle 

popíše obrázek, spekuluje o pocitech lidí 
na něm 

napíše článek o rizicích rychlého 
občerstvení 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o svých nemocech a o citátu na 
téma zdraví 

vede dialog „u lékaře“ 

ZDRAVÍ 

Gramatika: 

trpný rod (struktury se 
způsobovými slovesy, infinitivy, 
gerundii, předmět s infinitivem) 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

jídlo a jeho příprava, zdravá 
výživa, tělesná kondice, 
kolokace, idiomy, přídavná 
jména složená, nezdravé jídlo, 
zranění, nemoci a jejich příznaky, 
léčebné postupy 

Komunikační funkce: 

názor, žádost o vysvětlení 

Typy textů: 

kviz, článek o snech, článek o 

rizicích konzumace cukru pro 

školní web 

Reálie: 

Londýn – čisté město 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 
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Receptivní řečové dovednosti – poslech 
a čtení s porozuměním 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
slyšeného interview 

identifikuje postoj mluvčího na základě 
intonace a tónu hlasu 

vyhledá informace ve slovníkovém hesle a 
ve článku o důvěryhodnosti médií, odpoví 
na otázky 

analyzuje strukturu příběhu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní 
a písemný projev 

vyjádří svůj názor na přijatelnost různých 
lží 

samostatně přednese projev o mobilních 
telefonech jako zbrani proti zločinu a 
jejich zneužití ze strany zločinců 

napíše příběh o tom, jak pravda způsobila 
problém 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o souvislosti mezi novými 
technologiemi a novými druhy kriminality 

 

NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY 

Fonetika: 

vliv intonace na význam sdělení 

Gramatika: 

nepřímá řeč (věty oznamovací a 
otázky), slovesné vazby 
(infinitivy, gerundia po 
předložkách a konjunktivy), 
oznamovací věty začínající 
slovem what 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

pravda a lež, podstatná jména 
s předložkami, podstatná jména 
vytvořená z frázových sloves, 
novinové titulky 

Komunikační funkce: 

souhlas a nesouhlas, sarkasmus a 
ironie, vyjádření názoru, uvedení 
příkladu 

Typy textů: 

kviz, neformální email, článek o 
hoaxech a důvěryhodnosti médií, 
slovníkové heslo, zpráva, příběh 
o lži 

Reálie: 

Divoký západ ve filmu 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 

17 

 ZMĚŇ SVĚT 17 
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Receptivní řečové dovednosti – poslech 
a čtení s porozuměním 

na základě porozumění slyšené věty 
vybírá z možností, jak ji dokončit 

vybírá správný prostředek textové 
návaznosti 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
článku, odpoví na otázky o něm, rozhodne, 
jestli tvrzení o něm jsou pravdivá nebo ne 

Produktivní řečové dovednosti – ústní 
a písemný projev 

ústně popíše obrázek 

prezentuje lokální a globální problémy 

napíše zprávu o způsobech dopravy 
studentů do školy a navrhne možná 
zlepšení 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o cílech a činnosti WWF a 
Greenpeace 

diskutuje o možnostech boje s klimatickou 
změnou pokouší se dosáhnout s 
partnerem shody 

 

Gramatika: 

typ 2 a 3 podmínkových vět, 

smíšené podmínkové věty, 

slovesné vazby s get, have, make 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

protesty, globální  problémy, 
britský volební systém, 
předpony, frázová slovesa 

Komunikační funkce: 

prostředky textové návaznosti, 

zahájení diskuse, vyjádření názoru, 

přidání dalšího názoru, souhlas a 

nesouhlas, zapojení partnera do 

diskuse, zdvořilé přerušení 

partnera, dosažení shody, 

představení tématu zprávy, shrnutí, 

doporučení, navrhování 

Typy textů: 

novinové titulky, článek o 

aktivismu a demonstracích, 

písemná zpráva 

Reálie: 

Rádio BBC 1 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické 
společnosti 

Mezipředmětové vztahy: 

Společenskovědní a ekonomický 
základ  

Český jazyk a literatura 
 KONZUMNÍ SPOLEČNOST 16 
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Receptivní řečové dovednosti – poslech 
a čtení s porozuměním 

odliší ve slyšeném projevu fakta od názorů 

přiřadí ke každé mezeře v článku chybějící 
větu 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
článku o reklamních tazích 

identifikuje strukturu formálního dopisu 

Produktivní řečové dovednosti – ústní 
a písemný projev 

porovná dva obrázky, vysvětlí své 
preference 

napíše formální dopis prezentující svůj 
názor na konzumního způsobu života na 
míru zločinnosti 

Interaktivní řečové dovednosti – 
střídání receptivních a produktivních 
dovedností 

diskutuje o svých nákupech a nakupování 
na internetu  

Gramatika: 

zdůraznění větných členů pomocí it 

is/was … that, what, all, 

přechodníky 

Tematické okruhy a slovní 
zásoba: 

nakupování, konzumní 
společnost, frázová slovesa s up a 
down, idiomy, reklama, 
synonyma 

Komunikační funkce: 

uvedení názoru, uvedení faktu, 

prezentování a obhájení názoru, 

vyjádření váhavého názoru, přidání 

dalšího argumentu, uvedení 

příkladu, kontrast, jak získat čas 

Typy textů: 

průvodce nakupováním, článek o 

životě bez peněz, článek o 

reklamních tazích, formální dopis 

Reálie: 

londýnské aukční síně Christie’s 
a Sotheby’s 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační 
technologie 
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Učební osnova předmětu  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:  28-44-M/01 Aplikovaná chemie  
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2020 počínaje 1.ročníkem 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 138 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s 
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci 
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské 
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným 
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, 
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti 
informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně 
pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních 
technologií) a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních 
a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v 
informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle aktuálních vzdělávacích 
potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a 
komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo se zaměřuje na tematické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji 
používaným hardwarem (počítač, tiskárna, scanner…) i softwarem (kancelářské 
programy, komunikace…), prací v počítačové síti (LAN i WAN) a s využitím moderních 
komunikačních prostředků (internet, mobilní komunikace…). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je vedena formou výkladu v přímé součinnosti s praktickou činností na počítači. 
Část práce se dělá společně, procvičování se věnují jednotliví žáci samostatně. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Pro hodnocení výsledků práce žáků se využívá klasifikační stupnice, bodové hodnocení, 
slovní hodnocení s přihlédnutím k individuální odlišnosti žáků.  U žáků je podporována  
sebereflexe, na jejímž základě se žáci učí poznávat sami sebe, posuzovat reálně své 
schopnosti a nedostatky a vyvozovat z této analýzy správné postupy pro odstranění 
nedostatků při učení. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Z hlediska klíčových kompetencí výuka informačních a komunikačních technologií rozvíjí 
komunikativní kompetence (v rámci výuky IKT se žáci učí komunikovat po internetu, psát 
úřední dopisy, životopisy, vytvářet publikace, vlastní webové stránky a jiné), sociální a 
personální kompetence (při řešení projektů se žáci učí spolupracovat, vytvářejí sociální 
skupiny), schopnost řešit problémy (problémové úlohy), kompetence využívání 
prostředků IKT a efektivní práce s informacemi, kompetence k aplikaci matematických 
postupů při řešení praktických úkolů.  

Předmět IKT sám o sobě je integrací celého průřezového tématu Informační a 
komunikační technologie. Zasahuje do všech vyučovacích předmětů a potažmo do všech 
oblastí života člověka. Proto dokonalé zvládnutí tohoto předmětu je nezbytným 
východiskem pro další úspěšný rozvoj osobnosti žáka a jeho další profesní růst. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu IKT navazuje a rozvíjí předměty matematika a je rozvíjen v semináři 
z informatiky. Znalosti z předmětu jsou využívány i ve všech ostatních předmětech. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

- dokáže samostatně ovládat aplikaci MS 

Teams a komunikovat v ní s učiteli a 

odevzdávat úkoly 

 

 

 

- samostatně ovládá počítač a jeho 

periferie (obsluhuje je, detekuje chyby, 

vyměňuje spotřební materiál) 

 

- popíše základní skupiny softwaru, 

- vysvětlí, k čemu se používají: způsoby 

získání SW, výhody legálního SW, 

Open Source 

MS Teams 
- MS Teams, seznámení s aplikací, 

registrace uživatelů, sdílení dokumentů 

 
Úvod,technické vybavení počítače  
- hardware, software 

- osobní počítač - principy fungování, 

části, periferie 

 

Samostatná práce s počítačem, 
operační systém, soubory, 
adresářová struktura 
- základní a aplikační programové 

vybavení 

- ochrana autorských práv 

2 
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- vybere a použije vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných 

konkrétních úkolů 

- vyjmenuje druhy operačních systémů, 

strukturu uspořádání dat v počítači; 

využívá ji k větší přehlednosti 

uchovávání informací 

- nastaví pracovní prostředí v počítači – 

ovládací panely (zobrazení, hardware, 

zvuky, tiskárny, účty) 

- uvede možnosti a výhody, ale i rizika 

(zabezpečení dat před zneužitím) 

- orientuje se v ochraně dat, porušování 

autorských práv a omezení (zejména 

technických a technologických) 

spojených s používáním výpočetní 

techniky 

- aktivně využívá prostředky 

zabezpečení dat před zneužitím a 

ochranu dat před zničením 

- ovládá principy algoritmizace úloh a je 

schopen sestavit algoritmus řešení 

- aplikuje získané znalosti na 

konkrétních úlohách 

- dovede využít nápovědy a manuálu pro 

práci se základním a aplikačním 

programovým vybavením i běžným 

hardwarem 

- je schopen učit se používat nové 

aplikace, zejména za pomoci manuálu 

a nápovědy 

- rozpoznává a využívá analogie ve 

funkcích a ve způsobu ovládání 

různých aplikací 

 

- charakterizuje specifika práce v síti 

(včetně rizik), využívá jejích možností 

a pracuje s jejími prostředky 

- zná bezpečnostní rizika při práci v 

počítačových sítích a umí je řešit 

samostatně 

- komunikuje elektronickou poštou 

- ovládá i zaslání přílohy nebo naopak 

její přijetí a následné otevření 

- provede základní nastavení účtu 

- využívá další pokročilé funkce 

poštovního klienta (organizování, 

plánování…) 

- operační systém, jeho nastavení 

- data, soubor, složka, souborový 

manažer 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením 

- algoritmizace 

- nápověda, manuál 

- instalace SW, aktualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a 
přenosové možnosti Internetu  
- počítačová síť, server, pracovní stanice  

- připojení k síti a její nastavení, 

specifika práce v síti, sdílení 

dokumentů a prostředků 

- e-mail, vytvoření a nastavení účtu, 

organizace času a plánování, chat, 

messenger, videokonference, telefonie, 

FTP  

- bezpečnostní rizika – viry, spam… 
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- ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat – 

přenos textu, zvuku, obrazu 

 

- volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, 

způsoby) k jejich získávání 

- popíše možnosti připojení na internet, 

jejich výhody a nevýhody, nastavení 

připojení 

- získává a využívá informace z 

otevřených zdrojů, zejména pak z 

celosvětové sítě (Internet), ovládá 

jejich vyhledávání, včetně použití 

filtrování 

- orientuje se v získaných informacích, 

třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, 

provádí jejich výběr a dále je 

zpracovává a uchovává 

- uvědomuje si nutnost posouzení 

validity informačních zdrojů a použití 

informací relevantních pro potřeby 

řešení konkrétního problému 

- správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s 

ohledem na jejich další uživatele 

- rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, 

grafy apod.) 

 

- samostatně vytváří, upravuje a 

uchovává strukturované textové 

dokumenty (import, export) 

- ovládá typografická pravidla, 

formátování, práce se šablonami, styly, 

objekty, tvoří tabulky 

- ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem (editace, matematické 

operace, základní funkce, vyhledávání, 

filtrování, třídění, tvorba grafu, úprava 

pro tisk, tisk) 

 

 

 

Informační zdroje, celosvětová 
počítačová síť Internet  
- zdroje informací – výukový SW, 

internet  

- princip a struktura Internetu, způsoby 

připojení, potřebný SW  

- informační zdroje – vyhledávače, 

portály  

- práce v prostředí Internetu – možnosti, 

rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením 
- textový procesor 

- tabulkový procesor 
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2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- vytváří složité textové dokumenty – 

hromadná korespondence, makra, 

vzorce, skupinová práce  

- ovládá složitější práce s tabulkovým 

procesorem (složité funkce, databáze, 

kontingenční tabulky a grafy, makra) 

- ovládá základní práce v databázovém 

procesoru (editace, vyhledávání, 

filtrování, třídění, tvorba sestav, úprava 

pro tisk, tisk) 

- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení (aplikace 

dodávané s operačním systémem) 

- pracuje zejména s aplikacemi tvořícími 

tzv. kancelářský SW jako celkem 

 

- pojmenuje základní typy grafických 

formátů 

- volí odpovídající programové vybavení 

pro práci s nimi a na základní úrovni 

dovede grafiku tvořit a upravovat 

- vytvoří jednoduchou prezentaci 

specializovaným SW pro tvorbu 

prezentací, dodržuje typografické 

zásady 

- vytvoří jednoduché WWW stránky 

pomocí vizuálního editoru 

- vysvětlí princip HTML kódu, strukturu 

stránek, autorská práva na internetu 

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením  
- textový procesor 

- tabulkový procesor 

- databáze 

- spolupráce částí balíku kancelářského 

softwaru (sdílení a výměna dat, import 

a export dat…) 

- základy tvorby maker a jejich použití 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením  
- grafika (rastrová, vektorová, formáty, 

komprese, zdroje, publikování) 

- software pro tvorbu prezentací 

- tvorba internetových stránek 
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POPIS INOVACE: 

• Inovace Poznámek k učebnímu plánu 

• Inovace kapitoly Besedy se školním psychologem 

• Inovacev Anglického jazyka: pro stávající platnou učební osnovu se ruší úroveň č. 1–s 

označením B1. Dále se budou žáci vzdělávat pouze ve dvou úrovních – B1+B2 a B2/C1 

(počínaje 1.ročníkem). 

• Inovace obsahu učiva předmětu Německý jazyk 

• Inovace předmětu Biologie – výuka ve 3.ročníku bude probíhat v anglickém jazyce. 
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BESEDY SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM 

 

V rámci primární prevence jsou v každém ročníku realizovány Besedy se školním psychologem. 
Realizují se dle potřeb třídy a tématu po domluvě s třídním učitelem nebo vyučujícím SEZ. 

V rámci besed se žáci seznamují s konkrétním tématem a realizují se také sebezkušenostní 
cvičení a diskuze.   

Cíle besed jsou: 

• Podpořit rozvoj personálních a sociálních kompetencí u žáků prvních až čtvrtých 
ročníků střední školy.  

• Podpořit vytváření a udržování návyků podporujících zdravý životní styl včetně zásad 
psychohygieny.  

• Poskytnout nástroje efektivní komunikace, rozvoj tolerance a empatie. 

• Seznámit studenty s konceptem resilience a podpořit rozvoj dovedností v oblasti 
zvládání stresu. 

• Připravit studenty na odchod ze střední školy (výběr povolání, pracovní pohovor, 
vzezření a vystupování atd.)   

 
Aktuální témata besed: 

• dopady karantény a izolace na životy žáků 

• krize na Ukrajině 

• kyberšikana 

• násilí v blízkých vztazích 

• souvislost s omezeními vzniklými v souvislosti s pandemií. 
 

POZNÁMKY K  UČEBNÍM PLÁNŮM:  

• 1. cizím jazykem je vždy anglický jazyk, druhým cizím jazykem je vždy německý jazyk. 

• Výuka některých předmětů je koncipována tak, že pokud počet žáků ve třídě dosáhne 
stanovené hodnoty, žáci budou na určený počet hodin rozděleni na skupiny po 
oborech. Tím je více zohledňováno individuální pracovní tempo žáků a jejich 
individuální potřeby při probírání látky, jejím procvičování a upevňování. Jde o 
následující předměty: 
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• Laboratorní cvičení a některé další odborné předměty jsou vyučovány v blocích. Blok 
tvoří vyučovací celek v rozsahu 2–8 vyučovacích hodin. Zařazení bloků je dáno časovou 
nebo technologickou náročností úkolů plněných v rámci daného předmětu. 

• Výuka praktických cvičení u zaměření chemická technologie probíhá přímo 
v chemickém provozu sociálního partnera školy (průmyslového podniku) v intervalu 1x 
za 2 týdny 8 vyučovacích hodin. 

• Výuka předmětu biologie ve 3.ročníku probíhá v anglickém jazyce (počínaje 3.ročníkem 
šk. roku 2021/2022). 

  

Předmět / ročník Počet žáků 
ve třídě, 
od kterého 
dochází 
k rozdělení 
hodin na 
skupiny 

Počet 
hodin 
celkem 

Počet 
hodin, 
které se 
rozdělují 
na 
skupiny 

Počet 
hodin, 
na 
které 
zůstává 
spojená 
celá 
třída 

Český jazyk a literatura/všechny ročníky 20 4 1 3 

Anglický jazyk/ všechny ročníky 20 3 3 0 

Seminář z anglického jazyka/3. - 4. roč. 20 2 2 0 

Německý jazyk/1.  - 3. roč. 20 2 2 0 

Matematika/1. roč. 25 4 1 3 
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Učební osnova předmětu 

NĚMECKÝ JAZYK 

Kód a název oboru:   všechny maturitní obory 

Platnost učební osnovy:    od 1. září 2021 

Celkový počet hodin za vzdělávání:  204 hod. 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vyučování cizím jazykům je součástí všeobecného vzdělávání. Prohlubuje a doplňuje systém 
jazykového vzdělávání, které je propojeno s dalšími vyučovacími předměty a zdroji informací, 
včetně představení specifického jazykového vzdělávání vymezeného studovaným oborem. 
Cílem jazykového vzdělávání je příprava žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť 
vede k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích 
každodenního osobního a pracovního života. Dalším cílem je výchova žáka k rozvoji osobnosti, 
jeho morálních a charakterových hodnot a také schopnosti učit se celý život. Žák je veden k 
tomu, aby dokázal pracovat s cizojazyčným textem, s informacemi a jejich zdroji. Žáci jsou 
vedeni k rozšíření znalostí o světě, což je učí toleranci k hodnotám jiných národů. Výstupní 
znalosti jsou definovány úrovní A2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Žák by si měl osvojit slovní zásobu v rozsahu přibližně 1000 lexikálních jednotek za rok. 
Zařazení nových postupů a metod směřuje především k praktickému využití jazyka v 
každodenních situacích.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány znalosti 
a dovednosti získané v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci 
dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i 
psaných, na všeobecná i jednoduchá odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie a 
témata. Základní okruhy se váží k všeobecnému i odbornému vzdělávání. Důraz je kladen 
stejně na produktivní i receptivní dovednosti (ústní i písemné). 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka cizích jazyků má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem 
vyjadřovat své myšlenky a názory, pracovat s cizojazyčnými texty a využívat je jako informační 
zdroje. Má vést k rozšíření a upevnění učiva ze základní školy. Výuka využívá také vědomosti a 
dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka a při studiu prvního cizího jazyka. Učitel vede 
hodiny převážně v cílovém jazyce, v odůvodněných případech (např. vysvětlení gramatiky) je 
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používán český jazyk jako zprostředkovací. Ve výuce jsou běžně využívány formy a metody 
jako rozhovor, diskuze, překlad, skupinová a týmová práce, práce s digitální a audiovizuální 
technikou, hra, jednoduché projekty. 

Žáci mají při výuce i samostudiu možnost využít celou řadu pomůcek z kabinetu cizích jazyků 
a školní knihovny (příručky, slovníky, cvičebnice). Učitelé využívají k výuce také autentické 
texty vhodné pro výuku na úrovni A1 a A2, např. rozhovor o společné akci z programu kina, 
výběr bytu z inzerátu, nákupní seznam z letáku. 

Škola podporuje také zapojení žáků do projektů se zaměřením na využití německého jazyka 
(partnerství s jinými školami nebo výrobními závody). 

Žáci jsou informováni o možnosti absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku Goethe Zertifikat 
A2 ve 3.ročníku. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží různé formy ústního a písemného zkoušení. Žák je 
hodnocen v těchto oblastech: gramatika, práce s textem, ústní projev, slovní zásoba, obsahové 
a jazykové zvládnutí tematických okruhů (ústně a písemně), aktivita v hodinách, poslech. 
Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, kdy žáci sami hodnotí úroveň svých znalostí v 
oblastech čtení, poslech, mluvení a psaní.  

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH  TÉMAT: 

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní kompetence 
(porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, 
srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném projevu, schopnost 
vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnosti souvislého projevu, orientace v 
textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s nimi apod.), občanské 
kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a jiných kulturách, tolerance k 
hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí apod.). Z průřezových témat jsou ve 
výuce cizích jazyků zastoupena všechna, tedy Občan v demokratické společnosti (v tématech 
zaměřených na reálie, cestování, problémy společnosti apod.), Člověk a svět práce (v tématu 
práce a zaměstnání, případně koníčky), Informační a komunikační technologie (především při 
využívání zdrojů informací), Člověk a životní prostředí (v rámci tématu životního prostředí, 
přírody, počasí apod.). Co se týče propojení předmětů a mezipředmětových vztahů, cizí jazyk 
se vztahuje zejména k předmětům společenskovědním. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu rozvíjí vědomosti získané během základní školy. Má vztah k dějepisu, 
společenskovědnímu základu, českému jazyku a literatuře, dalším cizím jazykům a exaktním 
vědám.  
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA  

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin  

Výsledky vzdělávání  

Žák: 

Učivo Hod. 

 

• zvládá učivo v rámci tvarosloví 
• ovládá základní použití 

předložek se 3.pádem 
• tvoří věty se správným 

slovosledem ve větě hlavní a 
používá spojky 

• vede neformální i formální 
rozhovor na pracovišti 

• vyjádří kam se chce dostat, 
popíše cestu 

• zvládá sestavit krátký formální 
dopis 

• zvládá časování sloves v přítomném 
čase 
 
 
• vyjádří, jak se cítí, pocity 
• slovně popíše potíže u lékaře 
• rozumí instrukcím, co má dělat 

• krátce popíše událost, co se stalo do 
telefonu 
• telefonický rozhovor 

 

• používá předložky se 4. pádem  
• sestaví text o bydlení, kde vyjádří 

popis, způsob bydlení 
• používá správně přídavné jméno 

se slovesem být 

 

 

• vyjádří minulost pomocí perfekta 

Pracovní den 

• slovní zásoba vztahující se k 
pracovním činnostem, návykům 

• situační využití předložek zejména se 
3.pádem 

• skladba věty- po spojkách und, oder 
• čtení s porozuměním na téma 

pracovní zkušenosti/ stáže 

 

 

Zdraví 

• slovní zásoba týkající se zdraví 
• používání modálních sloves 
• používání slovesa v imperativu 
• slovní zásoba k vyjádření zdravotních 

potíží 
• vyjádření osobních informací 

Bydlení 

• typy bydlení 
• bydlení na vesnici a na venkově 
• dům / byt, ve kterém bydlím – klady 

a zápory 
• můj pokoj 
• popis interiéru 
• bydlení v německy mluvících zemích 

Studium a práce 

• popis denního režimu 
• vyjádření minulosti 
• telefonický rozhovor 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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• vytvoří příčestí minulé u 
pravidelných a nepravidelných 
sloves 

• vede telefonický rozhovor  
• rozumí krátkému textu týkající se 

nabídky pracovního místa 
• popíše své budoucí zaměstnání 
• správně zasazuje do věty pomocné 

sloveso haben a sein v perfektu 
 

• zvládá pravidla větné skladby 
německého jazyka a aplikuje svoje 
vědomosti a dovednosti v 
praktickém použití jazyka 

• vytvoří otázku 

 

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

• trénuje sluchovou percepci 
• rozumí jednoduchým projevům a 

diskuzím rodilých mluvčí 
• rozpozná význam obecných sdělení 
• sdělí hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté či přečtené 
 

• představí se a sdělí základní 
informace o sobě a svém příteli 

• charakterizuje významnou osobnost 
svého oboru 

• vyplní jednoduchý neznámý 
formulář o sobě i rodinných 
příslušnících 

• představí se kolektivu 
• zařadí významné osobnosti 

k příslušné národnosti, uvede zemi, 
odkud pochází 

• pojmenuje věci kolem sebe a vyjádří 
vlastnictví 

• prokazuje základní faktické znalosti 
o německy mluvících zemích 

• porovnává s reáliemi mateřské 
země 

• popis profese 
• tvoření perfekta u pravidelných a 

nepravidelných sloves 

 

Stavba německé věty 

• slovosled věty jednoduché 
oznamovací – přímý a nepřímý 
pořádek slov 

• tázací věta – zjišťovací a doplňovací 
otázka 

Fonetický systém německého 
jazyka a řečové dovednosti 

• výslovnost a pravopis, přízvuk, 
intonace 

• poslech s porozuměním 

 

Reálie německy mluvících zemí  

• základní údaje 
• místa, památky 
• osobnosti, svátky a zvyky 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

5 
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2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 68 hodin  

Výsledky vzdělávání  

Žák: 

Učivo Hod. 

 

• používá welcher, welche v otázce 
• aplikuje příčestí minulé Partizip II u 

pravidelných a nepravidelných 
sloves  

• používá ve větě v příčestí minulém 
slovesa s odlučitelnou a 
neodlučitelnou předponou 

• správně zasazuje do věty pomocné 
sloveso haben a sein v perfektu 

• vede krátký telefonát 
• rozumí textu týkajícího se 
německých reálií- Berlin 

 
 

• popíše cestu, dopravní prostředek, 
počasí a atmosféru při cestování 

• aplikuje sloveso v otázce, když se ptá 
na cestu a informuje 

• podává jednoduché informace 
týkající se požadavků na ubytování 

• rozumí jednoduchým pokynům  
• vyjádří časový údaj, domluví 
schůzku 
 
 
• používá vhodná přídavná jména 

k vyjádření každodenních činností 
• vyjádří správně vedlejší větu 

s použití spojky weil ve správném 
slovosledu 

• vyjádří správně 2. pád 
s koncovkou s 
• užívá vhodně tázací příslovce  

 

 

Oblečení 

• otázka se zájmenem welche, 
welcher, welches 

• vyjádření perfekta u sloves 
s odlučitelnými předponami 

• vyjádření osobního zájmena v 3. 
Pádu 

• popis Berlína 
• situační rozhovor ve městě, 

orientace ve městě 
 
 

Dovolená 

• přídavná jména odvozená od 
vlastních jmen zeměpisných 

• turistické cíle, slovní zásoba spojená 
s cestováním 

• tázací zájmena wer, wen, wem, was 
• časové údaje 

 

Volný čas, denní program a práce  

• popis osobnosti 
• popis každodenních činností 
• způsoby trávení volného času  
• studovaný obor a zájmy 
• vedlejší věta se spojkou weil 
• popis události v restauraci 
• 2. pád a jeho použití 
• opakování tvorby perfekta 
• reálie- text o německém městě 

Škola 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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• zasadí správně do kontextu 
informace vyplývající z textu 

• popíše událost 
• vyjádří minulost při použití 

modálního slovesa 
• vyjádří přivlastňovací zájmeno ve 3. 

Pádu 
• porovná vzdělávací systém 
v Německu a v Čechách 

 

• v rámci větné skladby užívá správné 
předložky a spojky 

• prakticky aplikuje znalosti v 
písemném a ústním projevu 
 

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti 

• trénuje sluchovou percepci 
• rozumí jednoduchým projevům a 

diskuzím rodilých mluvčí 
• rozpozná význam obecných sdělení 
• sdělí hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté či přečtené 
 
 

• pracuje s faktickými znalostmi o 
geografických, demografických, 
hospodářských, politických a 
kulturních faktorech země 

• charakterizuje významné svátky 
• porovnává tradice a obyčeje u nás a 

v německy mluvících zemích 

• psaní komentáře, texty z období 
školní docházky 

• porozumění hlášení v rozhlase 
• způsobové sloveso v préteritu 
• popis zkušeností se školou 
• přivlastňovací zájmena v 3. pádu 
• školský systém v Německu 

Všeobecný podmět man a es  

Stavba německé věty 

• slovosled s odlučitelnou předponou 

Fonetický systém německého 
jazyka a řečové dovednosti 

• výslovnost a pravopis, přízvuk, 
intonace 

• poslech s porozuměním 

 

Reálie německy mluvících zemí  

• zajímavosti a pamětihodnosti 
• významná města 
• svátky a zvyky 
• osobnosti 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
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3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání  

Žák: 

Učivo Hod. 

 

• užívá správně členy 

Online 12 
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• uplatňuje základní způsoby tvoření 
slov  

• popíše a vypráví film s použitím 
správných tvarů členů, spojek a 
postavení slovesa ve větě 

• vyjádří a porovná názor písemně i 
ústně 

 

 

• používá účelně přídavná jména 
• začleňuje spojku wenn do vedlejší 

věty a pomocí situačního rozhovoru 
integruje do věty 

• sestavuje text účelně v odstavcích 
podle návaznosti 

• rozumí textu týkajícího se zvyků a 
tradic v Německu 

 

• vede úvodní rozhovor, kde se 
představuje a uvádí informace o 
sobě a svém bydlišti 

• vyjádří žádost s použitím vykání 
• sestavuje prohlídku města a naopak 

rozumí instrukcím týkající se 
informací o městě 

• využívá širší škálu předložek a 
přídavných jmen popis 

• dodržuje základní normy stavby věty 
 
 

• vyslovuje co nejblíže přirozené 
výslovnosti  

• vyjadřuje se ústně i písemně 

 

 

  

• výhody a nevýhody online 
komunikace 

• porozumění textu s protichůdnými 
názory 

• popis filmového zážitku 
• vedlejší věta s dass 
• srovnávání pomocí použití výrazů 

als/wie 
• přídavné jméno v komparativu a 

superlativu 
• média 

Pocity 

• vyjádření nálady v souvislosti s 
příležitostmi 

• vedlejší věta s použitím wenn 
• dělení textu na odstavce 
• svátky a zvyky na severu Německa 
• psaní blogu, krátkého textu o určité 

události 

Orientace ve městě, popis cesty, 
služby - obchody 

• plánek města 
• popis cesty, polohy památek a 

institucí 
• cesta k nádraží, hotelu apod.  
• koncovky s přídavnými jmény 

 

 

Svět práce 

• popis ideální práce 
• popis svých osobnosti z hlediska 

pracovního 
• popis volnočasových aktivit 
• telefonický rozhovor 
• reprodukce textu 
• přídavné jméno po neurčitém členu 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 
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• spojuje historicko-kulturní kontext 
německy mluvících zemí s českou 
kulturou 

• popíše slavné německé osobnosti 
• srovná vzdělávací systém v České 

republice a Německu 
• argumentuje v případě srovnávání 

životní úrovně v německy mluvících 
zemích při srovnávání se svým 
bydlištěm 

• hledá na mapě německy mluvící 
prostor 

 

Stavba německé věty 

• slovosled věty v minulosti – přímý a 
nepřímý pořádek slov 

 

Fonetický systém německého 
jazyka a řečové dovednosti 

• výslovnost a pravopis, přízvuk, 
intonace 

• poslech s porozuměním 

 

Reálie německy mluvících zemí  

• místa, svátky, osobnosti, památky 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

APLIKOVANÁ CHEMIE 

 

INOVACE 2022 (pro ŠVP 2019/1R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 
nám. 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary 

č.j.: SUPSKV/2022/0830 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2022 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 2 

 

POPIS INOVACE: 

• Inovace tabulky do poznámek k učebnímu plánu – výuka některých předmětů je 

koncipována tak, že pokud počet žáků ve třídě dosáhne stanovené hodnoty, žáci 

budou na určený počet hodin rozděleni na skupiny po oborech. Tím je více 

zohledňováno individuální pracovní tempo žáků a jejich individuální potřeby při 

probírání látky, jejím procvičování a upevňování. (pro všechny ročníky). Jde o 

následující předměty: 

 

• Inovace obsahu učiva Anglický jazyk (platné pro 3.ročník) 

 

 

 

  

Předmět / ročník Počet žáků 

ve třídě, 

od kterého 

dochází 

k rozdělení 

hodin na 

skupiny 

Počet 

hodin 

celkem 

Počet 

hodin, 

které se 

rozdělují 

na 

skupiny 

Počet 

hodin, 

na které 

zůstává 

spojená 

celá 

třída 

Český jazyk a literatura/všechny ročníky 18 4 1 3 

Anglický jazyk/ všechny ročníky 18 3 3 0 

Seminář z anglického jazyka/3. - 4. roč. 18 2 2 0 

Německý jazyk/1.  - 3. roč. 18 2 2 0 

Informační a komunikační technologie 20 2 2 0 

Matematika/1. roč. 25 4 1 3 
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Učební osnova předmětu  

ANGLICKÝ JAZYK  

Kód a název oboru:   28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2022, platné pro 3.ročník 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 390 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem výuky je maximální jazykový rozvoj každého jedince. Cílem jazykového vzdělávání 
je příprava žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede k získání jak 
obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního 
osobního a pracovního života. Dalším cílem je výchova žáka k rozvoji osobnosti, jeho 
kritického myšlení, k pozitivnímu hodnotovému systému, k vědomé reflexi vlastního 
jednání, k rozpoznávání stereotypů v nahlížení na jedince. Žák je veden k tomu, aby 
dokázal pracovat s cizojazyčným textem, s informacemi a jejich zdroji. Všeobecné 
kompetence zahrnují základní znalosti reálií a kultury anglicky mluvících zemí, a to i 
porovnání s Českou republikou. Dále jsou rozvíjeny interkulturní komunikační 
kompetence a žák je veden k pochopení rozdílů mezi danými kulturami. Zařazení nových 
postupů a metod směřuje především k praktickému využití jazyka v každodenních 
situacích.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vyučování směřuje k tomu, aby byly u žáka systematicky rozšiřovány a prohlubovány 
znalosti a dovednosti získané v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání směřuje k 
tomu, aby žáci dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech 
mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační 
strategie a témata. Základní okruhy se váží k všeobecnému i odbornému vzdělávání. 
Důraz je kladen stejně na produktivní, receptivní a interaktivní řečové dovednosti. 
V receptivních dovednostech je postup volen tak, aby se pravidelně prohlubovala 
čtenářská gramotnost. V kabinetě anglického jazyka je žákům k dispozici sbírka knih 
v cizím jazyce k zapůjčení.  

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu anglický jazyk jsou 
formulovány na referenční úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (dále jen SERR). K podpoře maximálního rozvoje každého žáka jsou žáci rozděleni 
do dvou úrovní na základě svých dovedností a znalostí v anglickém jazyce s přihlédnutím 
i k osobnostním rysům a osobním preferencím žáka. Výstupy žáků v Úrovni 1 jsou 
formulovány na referenční úrovni B1 dle SERR. Žáci zařazeni do Úrovně 2 jsou vedeni 
k vyšším úrovním dle SERR, tedy B2 / C1. 
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POJETÍ VÝUKY:  

Ve výuce jsou využívány různé formy a metody výuky. Organizace výuky probíhá formou 
frontální výuky, individuální práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách, diskusního 
kruhu, případně speciálními formami, kdy práce probíhá při vzájemné interakci všech 
žáků (mingling, carousel, apod.). Mezi metody jsou běžně zařazovány metody asociační, 
brainstorming, rozhovor, diskuze, problémové vyučování, projektové vyučování atd. 
Vedení činnosti žáků je organizováno tak, aby byla zapojena diferenciovaná a 
kooperativní výuka. Výuka se opírá o moderní pojetí učebnic s využitím interaktivních 
materiálů a webových stránek učebnice, výukových a autentických materiálů na 
internetové síti i v tištěné podobě. Rozšiřujícími autentickými materiály jsou například 
podcasty, zprávy, letáky, jízdní řády, reklamy, písně apod. Výuku doplňují kulturní akce 
v anglickém jazyce (filmová a divadelní představení, koncerty, oslava zahraničních svátků 
atd.). 

Žák používá výkladový i dvojjazyčný slovník v tištěné i elektronické verzi. Při práci 
s textem a tímto rozvíjejí nejen jazykovou, ale i čtenářskou gramotnost. K tomuto účelu se 
vždy zařazují úlohy před čtením, během čtení a úlohy po čtení, což umožňuje zapojení 
rozličných výukových metod a podporuje rozvoj čtenářské i funkční gramotnosti. Hodina 
je vedena převážně v cílovém jazyce, učitel i žáci běžně používají ke komunikaci cílový 
jazyk. Čeština je používána pro vysvětlení gramatických jevů a k vyjasnění nejasných 
učebních situací. Žáci jsou informování o existenci mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek a podporováni v přípravě na zkoušku. Motivovaní žáci mají možnost účastnit se 
školního kola olympiády v anglickém jazyce. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni písemně i ústně. Po každé ukončené lekci je zařazen kontrolní 
písemný test na slovní zásobu a gramatiku. Jednou za pololetí je žák testován na 
porozumění čtení a porozumění poslechu. Minimálně jednou za pololetí je žák zkoušen 
formou ústního pohovoru, ve kterém se hodnotí schopnost vést dialog, popsat obrázek, 
vyjádřit obsah textu, vlastní názor na problém, a to - přiměřeně k ročníku studia - se 
správnou výslovností, plynulostí, bez takových gramatických chyb, které by bránily 
srozumitelnosti projevu.  

Součástí hodnocení jsou také cvičné přípravné didaktické testy ke společné části 
maturitní zkoušky a cvičné písemné práce profilové části maturitní zkoušky. Stávají se tak 
cílenou přípravou na zkoušku závěrečnou. Důraz je kladen také na princip sebehodnocení, 
kdy žáci sami hodnotí úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslechu, mluvení a psaní. 

K podpoře sebehodnocení žáků také zařazujeme cvičné testování pomocí testů 
mezinárodních jazykových zkoušek reflektující jazykovou úroveň dle SERR. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  
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Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní kompetence 
(porozumění projevům rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém 
tempu, srozumitelná výslovnost, dodržování norem v mluveném i písemném projevu, 
schopnost vhodně reagovat, odhadovat neznámé výrazy, schopnosti souvislého projevu, 
orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, získávání informací a práce s nimi apod.), 
občanské kompetence (život v multikulturní společnosti, znalosti o světě a jiných 
kulturách, tolerance k hodnotám jiných národů, vztah k životnímu prostředí apod.), 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální. Z 
průřezových témat jsou ve výuce cizích jazyků zastoupena všechna, tedy Občan v 
demokratické společnosti (v tématech zaměřených na reálie, cestování, problémy 
společnosti, osobnost a její rozvoj, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, 
náboženství apod.), Člověk a svět práce (v tématu práce a zaměstnání, případně koníčky), 
Informační a komunikační technologie (především při využívání zdrojů informací), 
Člověk a životní prostředí (v rámci tématu životního prostředí a jeho ochrana, přírody, 
počasí apod.).  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu anglický jazyk má vztah k ostatním cizím jazykům, českému jazyku a 

literatuře, dějepisu, společenským vědám, biologii, informačním a komunikačním 

technologiím 

 

OSNOVA PRO ÚROVEŇ 1 - VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ B1  

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

• rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ  

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:   

poslech a porozumění textu, čtení a 

práce s textem, jednoduchý překlad, 

ústní projev a interakce, písemný projev 

a interakce 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 

Vyjádření budoucnosti, minulosti a 

přítomnosti, stupňování, modální 

4 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

15 
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• nalezne hlavní a vedlejší myšlenky 

textu 

• nalezne klíčová slova v textu 

• odhadne význam slov dle kontextu 

• předpovídá další obsah textu 

• převypráví text 

• doplní text o další informace 

• shrne obsah textu 

• přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

• popíše své zkušenosti v rámci 

daných témat 

• vypravuje o svých zážitcích v rámci 

daných témat 

• požádá o upřesnění či zopakování 

informace 

• sdělí své plány a názory v rámci 

daných témat 

• zdůvodní svá rozhodnutí a názory 

• charakterizuje a popíše svůj dům, 

člověka, vyjadřuje se o pocitech 

člověka 

• popíše a srovná fotografie v rámci 

daných témat 

• vede rozhovor v rámci daných témat 

• vede samostatný kratší projev 

v rámci daných témat 

• vyslovuje srozumitelně se správnou 

intonací věty a přízvukem 

• napíše e-mail, článek, vypravování  

• dodržuje základní pravopisné normy 

v písemném projevu 

• opravuje chyby 

• uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

• prokazuje faktické znalosti o zemích 

dané jazykové oblasti 

slovesa, výslovnost hlásek, intonace 

vět, přízvuk, tvoření slov, frázová 

slovesa 

TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ  
SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 

Můj život a domov, kariéra a povolání, 

volný čas, prázdniny, pocity, média a 

kulturní život, můj obor 

POZNATKY O ZEMÍCH  

- vybrané poznatky všeobecného i 

odborného charakteru k poznání 

země (zemí) příslušné jazykové 

oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

- informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České 

republice 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

10 
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• hovoří o svém oboru, o svých pracích 

a činnostech v rámci svého zaměření 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
STŘÍDÁNÍ RECEPTIVNÍCH A 
PRODUKTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Žák: 

• klade otázky a také odpovídá na 

otázky  

• vede rozhovor 

• diskutuje  

• porovnává 

• používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin  

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

1. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

• rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• nalezne hlavní a vedlejší myšlenky 

textu 

• nalezne klíčová slova textu 

• odhadne význam slov dle kontextu 

• předpovídá další obsah textu 

• převypráví text 

• doplní text o další informace 

• shrne obsah textu 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ  

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:  

poslech a porozumění textu, čtení a 
práce s textem, jednoduchý překlad, 
ústní projev a interakce, písemný 
projev a interakce 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 

Vyjádření budoucnosti, minulosti a 

přítomnosti, podmínkové věty, trpný 

rod, nepřímá řeč, výslovnost hlásek, 

intonace vět, přízvuk, tvoření slov, 

frázová slovesa 

TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ  
SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE  

4 

 

 

30 
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30 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2022 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 8 

 

• přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

• popíše své zkušenosti v rámci 

daných témat 

• vypravuje o svých zážitcích v rámci 

daných témat 

• požádá o upřesnění či zopakování 

informace 

• sdělí své plány a názory v rámci 

daných témat 

• zdůvodní svá rozhodnutí a názory 

• charakterizuje a popíše objekty a 

události v rámci témat ročníku 

• popíše a srovná fotografie v rámci 

daných témat 

• vede rozhovor v rámci daných témat 

• vede samostatný kratší projev 

v rámci daných témat 

• vyslovuje srozumitelně se správnou 

intonací věty a přízvukem 

• napíše e-mail, článek, příběh, 

neformální a formální dopis 

• dodržuje základní pravopisné normy 

v písemném projevu 

• opravuje chyby 

• používá opisné prostředky 

v neznámých situacích při 

vyjadřování složitých myšlenek 

• uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

• prokazuje faktické znalosti o zemích 

dané jazykové oblasti 

• hovoří o svém oboru, o svých 

pracích a činnostech v rámci svého 

zaměření 

 

Cestování, slavné osobnosti, zdraví a 

dobrá kondice, každodenní život, 

příroda, technologie, můj obor 

POZNATKY O ZEMÍCH  

- vybrané poznatky všeobecného i 

odborného charakteru k poznání 

země (zemí) příslušné jazykové 

oblasti, kultury, umění a 

literatury, tradic a společenských 

zvyklostí 

- informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o 

České republice 

 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 
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INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
STŘÍDÁNÍ RECEPTIVNÍCH A 
PRODUKTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Žák: 

• klade otázky a také odpovídá na 

otázky  

• vede rozhovor 

• diskutuje  

• porovnává 

• používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 

 

OSNOVA PRO ÚROVEŇ 2, VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ B2 / C1 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin  

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

2. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

• rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• nalezne hlavní a vedlejší myšlenky 

textu 

• nalezne klíčová slova textu 

• odhadne význam slov dle kontextu 

• předpovídá další obsah textu 

• převypráví text 

• doplní text o další informace 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ  

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:   

poslech a porozumění textu, čtení a 

práce s textem, překlad, ústní projev a 

interakce, písemný projev a interakce 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 

Vyjádření budoucnosti, minulosti a 

přítomnosti, množství, podmínkové 

věty, podmínkové věty, srovnávání, 

výslovnost hlásek, intonace vět, 

přízvuk, tvoření slov, frázová slovesa 

 

4 

 

 

35 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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• shrne obsah textu 

• přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

• popíše své zkušenosti v rámci 

daných témat 

• vypravuje o svých zážitcích v rámci 

daných témat 

• požádá o upřesnění či zopakování 

informace 

• sdělí své plány a názory v rámci 

daných témat 

• zdůvodní svá rozhodnutí a názory 

• charakterizuje a popíše předměty 

v rámci daných témat ročníku 

• popíše a porovná fotografie v rámci 

daných témat 

• vede rozhovor v rámci daných témat, 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

• vede samostatný kratší projev 

v rámci daných témat 

• vyslovuje srozumitelně se správnou 

intonací věty a přízvukem 

• napíše dopis (e-mail), článek, úvahu, 

recenzi, reportáž v rámci témat 

ročníku 

• dodržuje základní pravopisné normy 

v písemném projevu 

• opravuje chyby 

• uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

• prokazuje faktické znalosti o zemích 

dané jazykové oblasti 

• hovoří o svém oboru, o svých pracích 

a činnostech v rámci svého zaměření 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –  
STŘÍDÁNÍ RECEPTIVNÍCH A 
PRODUKTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ   
SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 

Rodinné záležitosti, volný čas, 

dobrodružství, prázdniny, jídlo, 

studium, povolání a kariéra, můj obor 

 

POZNATKY O ZEMÍCH  

- vybrané poznatky všeobecného i 

odborného charakteru k poznání 

země (zemí) příslušné jazykové 

oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

- informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České 

republice 

 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 
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Žák: 

• klade otázky a také odpovídá na 

otázky  

• vede rozhovor 

• diskutuje  

• porovnává 

• používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin  

Výsledky vzdělávání Učivo Hod. 

2. Jazyk a komunikační výchova 

Žák: 

  

 

 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
POSLECH A ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

• rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých 

mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• nalezne hlavní a vedlejší myšlenky 

textu 

• nalezne klíčová slova textu 

• odhadne význam slov dle kontextu 

• předpovídá další obsah textu 

• převypráví text 

• doplní text o další informace 

• shrne obsah textu 

• přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 

 

ÚVOD A OPAKOVÁNÍ  

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:   

poslech a porozumění textu, čtení a 

práce s textem, překlad, ústní projev a 

interakce, písemný projev a interakce 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 

Vyjádření budoucnosti, minulosti a 

přítomnosti, modální slovesa, 

podmínkové věty, trpný rod, nepřímá 

řeč, výslovnost hlásek, intonace vět, 

přízvuk, tvoření slov, frázová slovesa 

 

TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ  
SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 

Lidská mysl a tělo, peníze a jejich 

hodnota, zdraví, příroda, domov a 

bydlení, technologie, můj obor 

 

 

4 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Aplikovaná chemie – inovace 2022 pro ŠVP 2019/1R 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 12 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – 
ÚSTNÍ A PÍSEMNÝ PROJEV 

Žák: 

• popíše své zkušenosti v rámci 

daných témat 

• vypravuje o svých zážitcích v rámci 

daných témat 

• požádá o upřesnění či zopakování 

informace 

• sdělí své plány a názory v rámci 

daných témat 

• zdůvodní svá rozhodnutí a názory 

• charakterizuje a popíše objekty a 

události v rámci témat ročníku 

• popíše a srovná fotografie v rámci 

daných témat 

• vede rozhovor v rámci daných témat 

• vede samostatný kratší projev 

v rámci daných témat 

• vyslovuje srozumitelně se správnou 

intonací věty a přízvukem 

• napíše dopis / e-mail, článek, úvahu, 

recenzi, reportáž v rámci témat 

ročníku 

• dodržuje základní pravopisné normy 

v písemném projevu 

• opravuje chyby 

• uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov v jazyce 

• používá opisné prostředky 

v neznámých situacích při 

vyjadřování složitých myšlenek 

• prokazuje faktické znalosti o zemích 

dané jazykové oblasti 

• hovoří o svém oboru, o svých pracích 

a činnostech v rámci svého zaměření 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI –  
STŘÍDÁNÍ RECEPTIVNÍCH A 
PRODUKTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Žák: 

POZNATKY O ZEMÍCH  

- vybrané poznatky všeobecného i 

odborného charakteru k poznání 

země (zemí) příslušné jazykové 

oblasti, kultury, umění a literatury, 

tradic a společenských zvyklostí 

- informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České 

republice 

 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Člověk a životní prostředí 

Informační a komunikační technologie 
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• klade otázky a také odpovídá na 

otázky  

• vede rozhovor 

• diskutuje  

• porovnává 

• používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

 

 


