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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:  Sklář 

Kód a název oboru vzdělání: 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI 

Absolvent oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla má odborné dovednosti a 
kompetence pro práce v jakékoliv sklářské výrobě. Studium tohoto oboru připravuje 
žáky pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v 
podnikatelské sféře. Žáci se seznamují se základními vlastnostmi skla, jeho tavením, 
tvarováním i zušlechťováním. Absolventi zaměření foukač získávají základní foukačské 
dovednosti v ruční výrobě užitkového a dekoračního skla. Jsou schopni samostatné 
práce ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky. Při 
zaměření brusič žáci nacházejí uplatnění v různých typech brusičských činností od 
prvotního opracování výrobku přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější 
dekorativní broušení. Úspěšné zvládnutí učebního oboru vytváří předpoklady k tomu, 
aby absolvent prokázal schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní činnosti při 
častých změnách výroby.  

KOMPETENCE ABSOLVENTA 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Výuka je koncipována a vedena tak, aby absolvent v rámci obecných kompetencí 
(vědomostí, postojů a dovedností): 

• Jednal odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem 

veřejný. 

• Dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost druhých 

lidí, vystupoval proti diskriminaci a nesnášenlivosti. 

• Myslel kriticky – dokázal zkoumat věrohodnost informací, nenechával se 

manipulovat, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 

• Vyjadřoval se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných, své myšlenky formuloval srozumitelně a souvisle. 

• Kriticky hodnotil své osobní dispozice, uvědomoval si vlastní přednosti, možnosti a 

nedostatky. 

• Dokázal se adaptovat na pracovní prostředí, pracoval samostatně i v týmu, tzn. 

spolupracoval s ostatními, podílel se na realizaci společných pracovních i jiných 

činností, přijímal a plnil odpovědně svěřené úkoly, uznával autoritu nadřízených. 

• Porozuměl zadání úkolu, získal informace potřebné k řešení problému, navrhl, 

vysvětlil nebo zdůvodnil způsob řešení, popř. varianty řešení. 
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• Samostatně plánoval, prováděl a kontroloval činnost nebo řešení úkolu, zhodnotil 

dosažený výsledek. 

• Pracoval s informacemi, využíval prostředky informační a komunikační technologie. 

• Byl schopný aktivně aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním 

životě. 

• Získal reálnou představu o pracovních, mzdových a jiných podmínkách v oboru a 

možnostech profesní kariéry, znal požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. 

• Znal práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

• Měl základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit. 

ODBORNÉ KOMPETENCE 

Odborné kompetence připravují žáka na jeho budoucí pracovní výkon hlavně v rámci 
odborných předmětů či v rámci odborného výcviku. Žák je veden k tomu, aby po 
ukončení vzdělávání byl schopen: 

1. Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě, tzn. aby absolvent: 

• vykonával pracovní činnosti v příslušné oblasti sklářské výroby dané zaměřením 

oboru vzdělání,  

• užíval platné normy, předepsané jednotky a značky, 

• využíval specifické aplikační programové vybavení PC pro výrobní a výkresovou 

dokumentaci,  

• připravil pracoviště, potřebnou výrobní dokumentaci, strojní zařízení, nářadí a 

materiály, 

• pracoval s nářadím, obsluhoval stroje a zařízení a prováděl jejich základní údržbu, 

• plnil samostatně i v týmu stanovené úkoly v souladu s technologickými postupy, 

• ovládal základní technologie a dodržoval technologickou kázeň ve výrobním procesu 

• posoudil kvalitu skleněného výrobku ve vztahu k dalšímu výrobnímu zpracování, 

• podle zaměření ovládal techniky výroby skleněných výrobků, 

• dohotovoval výrobky předepsanými výrobními způsoby a s ohledem na jejich 

funkčnost, kvalitu a případné estetické ztvárnění, 

• prokazoval manuální řemeslnou zručnost a uplatňoval své talentové vlohy zejména při 

ruční výrobě sklářských výrobků v rámci sortimentu sklárny i při spolupráci 

s výtvarníky na nových návrzích, 

• posoudil kvalitu výrobků, třídil je a prováděl jejich balení a připravoval výrobky k 

expedici předepsanými způsoby, 

• ovládal základní marketingové činnosti. 

 

2. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent:    

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

dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti 

podle příslušných norem, 

• znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence, 



Školní vzdělávací program – Sklář 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 6 

• osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal 

možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad 

a možných rizik, 

• znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), 

• byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. 

 

3. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: 

 

• chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku, 

• dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti, 

• dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). 

 

4. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: 

 

• znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení, 

• zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, 

• efektivně hospodařil s finančními prostředky, 

• nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s 

ohledem na životní prostředí. 

 

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Škola využívá Jednotné zadání závěrečné zkoušky. 
Dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.  

Stupeň dosaženého vzdělání je střední s výučním listem. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

STRATEGIE ŠVP  

Hlavním cílem ŠVP je příprava žáka pro pozici kvalifikovaného pracovníka pro výkon 
příslušných řemeslných činností podle požadavků regionálních sociálních partnerů a 
trhu práce. Hlavním smyslem ŠVP je budoucí flexibilní začlenění žáků do pracovního, 
občanského a společenského života.  

METODY A FORMY VÝUKY  

Ve všeobecně vzdělávacích a odborných teoretických 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). 

Praktická výuka probíhá formou odborného výcviku přímo na pracovišti 
sociálního partnera školy – sklárny, kde je žákům vyčleněna učňovská dílna i 
s odbornými instruktory z řad zkušených pracovníků sklárny. V první části výuky 
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. Podle rostoucích schopností a dovedností jsou pak 
žáci zařazováni i přímo do oficiálních dílen výroby tak, aby si co nejvíce osvojili systém 
práce ve výrobě skla a měli šanci se po ukončení vzdělávání co nejdříve začlenit do 
chodu života sklárny. 
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OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  

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

Literární a estetická výchova  – žák skrz umělecké texty zkoumá psychiku postav 
vystavených mimořádné události. 

Tělesná výchova – žák má základní znalosti a dovednosti první pomoci, 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 a Chemie – žák 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, má základní vědomosti o tom, 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. Zná nejdůležitější zásady chování obyvatelstva 
v případě havárií, dokáže se chránit před jejich účinky. Vyjmenuje kladné i záporné 
aspekty provozu jaderných elektráren a jejich celkový ekologický přinos 

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 zabývá tématem přípravy občanů k obraně státu zejména v předmětu 
Společenskovědní a ekonomický základ. V něm jsou zařazena například tyto okruhy: 

- Evropa a Svět (ohniska napětí v soudobém světě, bohaté a chudí země, velmoci) 
- Genocida v době 2. světové války 
- Migrace v současném světě (migranti, azylanti) 
- Politický radikalismus a extremismus 
- Nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě. 

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

- charakterizovat stav nebezpečí, nouzový stav a zná postup, jak postupovat při těchto 
situacích 
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- vyjmenovat bezpečnostní složky státu, vymezit jaká opatření činí Parlament ČR při 
plánování obrany státu 

- popsat, co je branná povinnost, proč je povinná nejen z hlediska legislativního, ale 
také morálního 

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

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

- uvědomit si možné hrozby při nestabilitě politického a hospodářského systému, 
hrozby vzniku extrémistických hnutí, terorismu. 

 

 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.  
 
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 
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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 

ČSP 8:  Prohloubení finanční gramotnosti 

Začlenění jednotlivých okruhů do předmětů a ročníků:  

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
ČSP 1 TEC, OV, TV TV TV 
ČSP 2  ANJ, SEZ  
ČSP 3  ANJ, SEZ  
ČSP 4 SEZ SEZ  
ČSP 5 SEZ ANJ ČJ 
ČSP 6  SEZ SEZ 
ČSP 7  SEZ  
ČSP 8 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 
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- 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: 

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 
ODS 1 TV, ČJ, SEZ TV, LEV TV 
ODS 2 ČJ ČJ, SEZ, LEV SEZ 
ODS 3 CHE, ZAE, TEC, 

OV, SEZ, 
LEV, CHE, TEC, OV, 
SEZ,  

LEV, TV, OV 

ODS 4 SEZ SEZ  
ODS 5 SEZ SEZ ČJ 
ODS 6 ČJ, SEZ TV, ČJ, SEZ, LEV TV 
ODS 7 SEZ SEZ SEZ 
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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) 

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).  

Začlenění jednotlivých okruhů  do předmětů a ročníků:  

Téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
EKO 1 ANJ ANJ, CHE  
EKO 2 SEZ, ZAE, CHE CHE  

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, 
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Cílem je dosáhnout toho, aby žák: 

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

• Porozuměl základům informačních a komunikačních technologií 
• 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 
IKT 1 IKT IKT IKT 
IKT 2 IKT IKT  
IKT 3   IKT 
IKT 4  IKT IKT 
IKT 5   IKT 
IKT 6 IKT   

V níže uvedených předmětech jsou průřezová témata IKT1, IKT2, IKT4 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  
• Anglický jazyk 
• Literární a estetická výchova 
• Společenskovědní a ekonomický základ 
• Matematika 
• Fyzika 
• Chemie 
• Základy ekologie 
• Výtvarná příprava 
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• Technologie 
• Dějiny oboru 
• Odborný výcvik 

 

ORGANIZACE VÝUKY 

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu, kde se pravidelně střídá souvislý týden 
teoretické výuky se souvislým týdnem odborného výcviku. 

V teoretické výuce jsou zahrnuty všechny povinné všeobecně – vzdělávací a odborné 
předměty. Odborné předměty praktického nebo výtvarného charakteru (IKT, VYP) jsou 
ve výuce realizovány formou delších bloků pro efektivnější využití času a získání 
požadovaných odborně praktických kompetencí.  

V rámci odborného výcviku si žáci v prvním měsíci prvního ročníku prochází 
pracovišti obou zaměření a podle výsledků a po konzultaci s instruktory IOV jsou 
zařazeni na jednotlivá zaměření (foukač nebo brusič). Cílem je seznámení s profilem 
jednotlivých zaměření výroby a objektivní zvolení si konečného zaměření podle zájmu, 
dovednostních a fyzických předpokladů žáka. 

 

TŘÍDNÍ HODINA SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM  

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  
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PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ŠKOLNÍHO 

ROKU: 

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

Vyučování dle rozpisu učiva:  35 35 32 
Ostatní týdny: Závěrečné zkoušky 0 0 2 

Vedlejší prázdniny 3 3 3 
Ostatní akce (kina, začátek 
a konec šk. roku atd.) 

2 2 1 

  

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 
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. 
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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 práce a na základě předloženého finálního 
výsledku (výkresu, produktu). 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. Sleduje se také rozvoj 
talentu žáka a jednotlivých technik práce. Hodnotí se teoretický i praktický růst žáka, 
jeho aktivní přístup k chápání a aplikaci učiva. 

V odborném výcviku se sleduje rozvoj dovedností žáka v rámci jednotlivých technik 
řemeslné práce. Hodnotí se teoretický i technický růst žáka a v neposlední řadě také jeho 
aktivní přístup k práci a chování na pracovišti. Ve 3.ročníku odborného výcviku žáci 
vytváří závěrečný výrobek dle vlastních návrhů. Učiteli odborného výcviku odevzdají 
nejprve návrh a zpracovaný technologický po konzultaci s učitelem pak výrobek v rámci 
odborného výcviku zrealizuje a odevzdá. Pokud žák závěrečný výrobek neodevzdá, není 
hodnocen z předmětu odborný výcvik. 

 

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.  

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.  
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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 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: 

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

matematiky, 
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• 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“.  

7. Využívat potenciálu žáků k zefektivnění výuky.  

8. Zdokonalovat se průběžně ve svém oboru.  
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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 na 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 zpracován systém vnitřních předpisů, které řeší zejména školení zaměstnanců 
a výchovu 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 požární prevencí podle 
stanovených osnov jsou žáci seznámeni při vstupním školení a v úvodních hodinách 
odborného výcviku na začátku každého školního roku. Dále jsou periodicky 
seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. Ve školních dílnách 
jsou na počátku školního roku prokazatelně školeni o dílenském řádu a bezpečnostních 
normách školy. Před zahájením individuálního odborného výcviku jsou na základě 
písemné smlouvy žáci proškoleni poskytovatelem individuálního odborného výcviku. V 
laboratořích a dílnách 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. 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 vylučují: 

• prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů 

• prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v 

riziku vibrací 

• přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

• prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy 

• prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu. 

 

Uchazeči dokládají zdravotní způsobilost lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, které 

je také podmínkou k přijetí ke studiu. 

 

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Její konání se řídí školským zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí: 

1. Z písemné části – formou písemné práce, ve které je zahrnuto učivo předmětů 
technologie a odborný výcvik (teoretická část) 

2. Z praktické části – formou praktické zkoušky z dovedností získaných na 
odborném výcviku, kde se hodnotí nejen závěrečný produkt, ale i celkový přístup 
k práci, zvolený technologický postup a chování na pracovišti 

3. Z ústní části. Při ústní zkoušce si žáci losují téma, které zahrnuje 4 okruhy: 

a) Společný teoretický základ, který obsahuje učivo předmětu technologie 

b) Otázku specifickou podle zaměření, která obsahuje učivo předmětu technologie 

c) Dějiny oboru – obsahuje učivo předmětu dějiny oboru 

d) Svět práce – zahrnuje učivo předmětu společenskovědní a ekonomický základ a 

spočívá v rozboru občanských i pracovních zkušeností, postojů a názorů.  

Dokladem o ukončení vzdělávání je výuční list. Škola žákům vydává certifikát o složení 
Jednotné závěrečné zkoušky. 
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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 školní 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:  

• regionální galerie,  
• kulturní centra, krajská knihovna, 
• výrobní a zpracovatelské podniky a provozy, 
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UČEBNÍ PLÁN 

Kód a název oboru vzdělání:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a 
zušlechťovatel skla 

Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:   3 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. 

Povinné vyučovací 
předměty: 

    

Český jazyk  1 1 1 3 
Anglický jazyk 2 2 2 6 
Literární a estetická výchova 0 1 1 2 
Společenskovědní a ekonomický 
základ* 

1 2 2 5 

Matematika 2 1 1 4 
Fyzika 1 0 0 1 
Chemie 1 1 0 2 
Základy ekologie 1 0 0 1 
Tělesná výchova 1 1 1 3 
Informační a komunikační 
technologie 

1 1 1 3 

Výtvarná příprava 1 2 2 5 
Technické kreslení 0 1 0 1 
Technologie* 3 3 3 9 
Dějiny oboru* 0 0 1 1 
Odborný výcvik* 15 17,5 17,5 50 
Celková hodinová dotace: 30 33,5 32,5 96 
 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: 

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

závěrečné zkoušky. 

• Některé předměty jsou vyučovány v blocích. Blok tvoří vyučovací celek v rozsahu 

min. 2 vyučovacích hodin. Zařazení bloků je dáno časovou nebo technologickou 

náročností úkolů plněných v rámci daného předmětu. 
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ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP 
DO ŠVP  

RVP   ŠVP    
Vzdělávací oblasti 
a obsahové okruhy 

Min. 
počet 
týdenních 
vyučov. 
hodin 
celkem 

Min. 
poč. 
celk. 
vyuč. 
hod. 

Vyučovací předmět Počet 
týden. 
vyuč. 
hodin  

Celk.  
poč. 
vyuč. 
hod. 

Využití 
dispon. 
Hodin 
týd./celk. 

Český jazyk 3 96 Český jazyk 3 102  
Cizí jazyk 6 192 Anglický jazyk 6 204  

Společenskovědní 
vzdělávání 

3 96 

Společenskovědní 
a ekonomický 
základ 

2,8 99  

Technologie 0,2 6  

Přírodovědné 
vzdělávání 

4 128 
Fyzika 1 35  
Chemie 2 70  
Základy ekologie 1 35  

Matematické 
vzdělávání 

4 128 Matematika 4 137  

Estetické 
vzdělávání 

2 64 

Společenskovědní 
a ekonomický 
základ 

0,2 6 0,2 

Literární a 
estetická 
výchova 

2 67  

Vzdělávání pro 
zdraví 

3 96 Tělesná výchova 3 102  

Vzdělávání v IKT 3 96 
Informační a 
komunikační 
technologie 

3 102  

Ekonomické 
vzdělávání 

2 64 
Společenskovědní 
a ekonomický 
základ 

2 64  

Výtvarná 
příprava  

6 192 
Výtvarná 
příprava 

5 169  

Dějiny oboru 1 32  

Technika výroby 
a zušlechťování 
skla 

22 704 

Technické 
kreslení 

1 35  

Technologie 8,8 300 0,8 
Odborný výcvik 15 535 2 

Sklářská výroba 22 704 Odborný výcvik 35 1162,5 13 
Disponibilní hod. 16 512     

Celkem 96 3072  96 3262,5 16 
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 Učební osnova předmětu  

ČESKÝ JAZYK  

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 102 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Český jazyk je součástí všeobecného vzdělání a základem pro rozvíjení mnohých dalších 
schopností a dovedností. Ovlivňuje začlenění mladého člověka do společnosti i utváření 
jeho hodnotové orientace. Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke 
kultivovanému jazykovému projevu a přispět k rozvoji jejich duchovního života. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák zvládl mateřský jazyk jako nezbytný předpoklad pro 
studium cizích jazyků i pro své společenské a pracovní uplatnění, aby jeho 
prostřednictvím pochopil význam umění pro člověka obecně.   

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Předmět český jazyk spojuje dvě části, které se vzájemně doplňují. Složka jazyková 
společně s komunikační a slohovou výchovou rozvíjejí komunikační schopnosti žáků a 
učí je používat jazyk jako prostředek dorozumívání a myšlení. Obě složky se podílejí na 
rozvoji sociálních kompetencí. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka jazyka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, upevňuje je a 
rozvíjí. Učivo je sestaveno tematicky, vychází vždy z čtenářského zážitku žáků, na jehož 
základě je možno dospět ke sledovanému cíli (literárně-teoretické znalosti, rozhovor, 
diskuse atd.). Průběžně se zařazují testy, praktický slohový výcvik, diktáty a různé typy 
pravopisných cvičení a jazykových rozborů. V každém ročníku se píše jedna rozsáhlejší 
slohová práce za rok. Výuku doplňují pravidelné kulturní akce (filmová a divadelní 
představení, koncerty atd.), nebo exkurze. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení se provádí v kombinaci s ústním hodnocením, sebehodnocením žáka i na 
základě bodového systému. Je hodnocen písemný i ústní projev. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny 
klíčových kompetencí. V řečnickém výcviku se dbá na správnou výslovnost, zásady 
mluveného projevu na veřejnosti, nonverbální komunikaci. Ve stylistice se pak v učivu o 
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úřední korespondenci žáci učí zásady psaní adres, dopisu, emailu. Administrativní styl 
klade důraz na probírání konkrétních slohových útvarů -  žádost, plná moc, životopis, 
žádost o zaměstnání, odpověď na inzerát. Pozornost je věnována i reklamě a mediální 
komunikaci a odbornému stylu (výklad, popis…).  

Během tříletého studia si žák prohlubuje znalosti z pravopisu, větné stavby a 
interpunkce a tvarosloví získané na ZŠ.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu český jazyk má vztah k literární a estetické výchově, cizím jazykům, 
občanské nauce a exaktním vědám. 

  

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 37 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

 

 

- chápe význam dorozumívání mezi 

lidmi 

- umí zvolit vhodný druh komunikace s 

ohledem na prostředí, partnera atd. 

- usiluje o zdokonalení vlastní 

vyjadřovací úrovně 

 

 

 

 

- má přehled o druzích jaz. příruček a 

jiných možnostech 

- jak a kde vyhledat potřebnou 

informaci; 

 

 

- dbá na správnou výslovnost 

- rozlišuje rozdíly v intonaci vět a 

modulaci hlasu a jejich význam pro 

sdělení 

 

 

- snaží se o estetický vzhled a 

bezchybnost svých prací 

- pracuje s Pravidly českého pravopisu 

Jazyk a komunikace 

 
Řeč a jazyk  
- komunikace v životě člověka a 

společnosti   

- druhy komunikace 

- spisovná čeština  

- obecná čeština 

- nářečí  

- jazyková a řečová kultura obecně  

- kultura osobního projevu  

 

Informatická výchova 
- informace a jejich získávání  

- jazykové příručky a slovníky 

- knihovny a jejich služby 

- internet  

- výpisky, výtah, osnova 

 

Zvuková stránka jazyka  
- systém českých hlásek 

- způsob a tvoření hlásek 

- spisovná výslovnost 

 

Grafická stránka jazyka  
- vlastnosti písemného projevu  

- vývoj písma a pravopisu 

- český pravopis  

 

 

 

 

ODS 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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- rozumí častěji používaným cizím 

slovům, posoudí vhodnost jejich 

užívání 

- je schopen nahradit je českými výrazy 

 

 

 

 

 

- čte s porozuměním, zpětně volně 

reprodukuje text 

- zpracuje samostatně ústně i písemně 

vyprávění na dané i zvolené téma 

- zachovává zásady chování při 

společenském styku 

- zachovává zásady osobního 

písemného styku 

 

 

 

 

- pravopis cizích slov  

 

Pojmenování a slovo 
- způsoby rozšiřování slovní zásoby 

- užívání přejatých slov 

 

Opakování a procvičování učiva 
ZŠ 
- průběžně (pravopis, tvarosloví, 

skladba) 
 

Komunikace a slohová výchova 

- vymezení pojmu styl a jazykový styl 

- slohotvorní činitelé 

- funkční styly 

- slohové útvary a postupy  

- styl prostě sdělovací – mluvené a 

psané útvary 

- běžná komunikace, konverzace 

- vypravování v běžné komunikaci, 

mluvní cvičení 

- neverbální dorozumívání 

- zásady a formy osobního písemného 

styku (os. dopis, e- mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 37 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

- provádí základní slovotvorný a 

morfologický rozbor stavby slova 

- rozeznává jednotlivé slovní druhy a 

používá je ve správných tvarech 

- prohlubuje své znalosti pravopisu 

- pracuje s Pravidly 

- ovládá základy větného rozboru 

- teoretických poznatků využívá pro 

výstižné vyjadřování 

- v písemném projevu užívá správně 

interpunkčních znamének; 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikace  

- opakování učiva 1. ročníku 

- způsoby tvoření slov, psaní zkratek a 

značek 

- ohebné a neohebné slovní druhy, 

mluvnické kategorie jmen a sloves 

- procvičování pravopisu  

- koncovky jmen a sloves, shoda 

podmětu s přísudkem 

- psaní velkých písmen, předpony s-, z, 

zdvojení souhlásek 

- druhy vět z gramatického a 

komunikačního hlediska 

- větné členy – věta jednoduchá  

- souvětí, interpunkce v souvětí 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

Dialog, dialogické projevy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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- je schopen odlišit podstatné údaje od 

nedůležitých 

- stručně a jasně se vyjadřuje do 

telefonu 

- užívá vhodných jazykových 

prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sestaví logický postup popisu podle 

vnitřních souvislostí, rozdělí text na 

odstavce 

- volí pestré a přiléhavé jazykové 

prostředky vedoucí k barvitému 

popisu. 

- komunikační situace, účel a cíl jednání 

- oslovení navázání kontaktu  

- průběh rozhovoru 

- mluvní cvičení  

- umění přesvědčit, vnímat a poslouchat  

- emoční aspekty jazyka  

 

Informační útvary  
- inzerát, plakát, vizitka, pozvánka, 

telefonní rozhovor, telefonní 

záznamník 

- blahopřání, soustrast, odmítnutí, 

omluva 

- praktická výuka 

 

Popis  
- druhy popisu 

- výstavba textu 

- jazykové prostředky 

- samostatná písemná práce 

 

 

ODS

2, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

 

 

- uvědomuje si historický vývoj češtiny 

a bohatost její slovní zásoby 

- zdokonaluje své znalosti českého 

pravopisu 

 

 

 

- ví, kde najít i ověřit informaci 

- využívá různých zdrojů 

 

 

 

 

 

- zdokonaluje své znalosti českého 

pravopisu 

 

 

 

Jazyk a komunikace 

 

Význam slova a jejich změny:  
- původ češtiny a její postavení mezi 

ostatními jazyky 

- slovní zásoba češtiny – jazykové 

vrstvy 

- rodná a místní jména 

 

Informační zdroje  
- zdroje informací, jejich rozšiřování, 

evidování a využívání  

- ověřování informací 

- noviny, časopisy, periodika – četba, 

porozumění, interpretace 

 

Pravopis: 
- pravopis velkých písmen v rodných a 

místních jménech i v ostatních 

názvech 

- psaní slov přejatých  

- odborná terminologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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- odliší umělecký text od odborného 

- základní znaky odborného stylu 

- je schopen v praktickém životě 

sestavit základní útvary 

administrativního stylu po stránce 

obsahové i formální 

 

- opakování a procvičování pravopisu 

 

Komunikační a slohová výchova 

- jazykové styly 

- odborný styl (odborný popis, referát, 

výklad) 

- administrativní styl (úřední 

korespondence, žádost, stížnost, 

reklamace, plná moc) 

- životopis (klasický a strukturovaný) 

 

 

 

 

ČSP 

5 

 

 

17 
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Učební osnova předmětu  

ANGLICKÝ JAZYK  

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 204 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu anglický jazyk jsou 
formulovány na referenční úrovni A2 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 i kultury anglicky mluvících zemích, 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.  

 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 psaných i mluvených, s ohledem na zdokonalování zvukové podoby jazyka. 
Základní okruhy se váží k všeobecnému i odbornému vzdělávání. Důraz je kladen stejně 
na produktivní i receptivní dovednosti (ústní i písemné) se souběžným rozvíjením 
interaktivních dovedností.  V receptivních dovednostech je postup veden tak, aby se 
pravidelně prohlubovala čtenářská gramotnost. Žákům je k dispozici k zapůjčení také 
sbírka knih v anglickém jazyce. 

POJETÍ VÝUKY:  

Ve výuce jsou běžně využívány formy a metody jako rozhovor, diskuze, překlad, 
skupinová a týmová práce, problémové a projektové vyučování, práce s audiovizuální 
technikou. Výuka se opírá o moderní učebnice a výukové a autentické materiály z 
různých zdrojů včetně internetové sítě. K dispozici jsou materiály i v tištěné 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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Žáci používají výkladový i dvojjazyčný slovník v tištěné podobě i internetové verzi. 
Slovníky jsou využívány při práci s textem, čímž 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 informováni o existenci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Žáci jsou hodnoceni písemně a ústně. Písemné zkoušky sestávají z didaktických testů, 
které zahrnují jazykové kompetence, čtení a poslech s porozuměním, a strukturovaných 
písemných prací. Ústní zkoušení zahrnuje samostatný ústní projev, interakce a hlasité 
čtení.  

Hodnocení didaktických testů je formou bodování. Počet bodů za správné zodpovězení 
testových úloh se liší v závislosti na typu a formátu úlohy a na důležitosti ověřované 
dovednosti nebo znalosti. Strukturované písemné práce jsou hodnoceny na základě 
samostatných kritérií, jako je adekvátnost, věcná správnost, dodržení tématu a stylu, 
rozsah, logická uspořádanost a srozumitelnost myšlenek. U ústního zkoušení se hodnotí 
dodržení tématu, rozsah, srozumitelnost, přesnost, plynulost, výslovnost apod. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

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 apod.). Člověk a životní prostředí (příroda, počasí apod.). Co se týče 
propojení předmětů a mezipředmětových vztahů, cizí jazyk se vztahuje zejména k 
předmětům společenskovědním. 

 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo předmětu anglický jazyk má vztah k ostatním cizím jazykům, českému jazyku, 
estetice, dějepisu, základům společenských věd a exaktním vědám. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

Seznam zkratek:  V: slovní zásoba 
G: gramatika 
S: mluvení 
R: čtení 
L: poslech 
W: psaní 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 
 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

    

 

• zvolí vhodný pozdrav, představí sebe 

a jinou osobu, hovoří o sobě 

 

 

 

• tvoří přítomný prostý čas a otázky 

• používá osobní zájmena 

• vypráví o své rodině 

• popíše každodenní předměty 

• odpovídá na otázky na osobní 

informace 

• rozumí článku o rodinách z celého 

světa, pracuje s textem 

• rozumí poslechu o slavných lidech, 

pracuje s textem 

• napíše vzkaz 

• rozumí textu o životě ve Velké 

Británii, pracuje s textem 

 

• tvoří třetí osobu j. č. v přítomném 

prostém čase, používá příslovce 

četnosti 

• mluví o běžných denních činnostech, 

pojmenuje školní předměty 

• hovoří o denních činnostech, udá 

správný čas 

• rozumí článku o dívce z cirkusu, 

pracuje s textem 

• rozumí poslechu o jednom dni, 

pracuje s textem 

• napíše dopis kamarádovi  

 

Pozdravy, představování  
V: Pozdravy a představování, 
popis osob, základní údaje o své 
osobě 
 
Já a moje rodina 
G: přítomný prostý čas, osobní 
zájmena, otázky 
V: moje rodina 
Každodenní předměty 
S: otázky na osobní informace 
Rodinný strom 
R: článek o různých rodinách 
z celého světa 
L: kvíz o slavných lidech 
W: vzkaz 
R: Kultura Velké Británie-jídlo, 
zábava a atrakce 
 
Můj den 
G: přítomný čas prostý - třetí 
osoba č. j., příslovce četnosti 
V: činnosti běžné 
v každodenním životě, denní 
aktivity, školní předměty 
S: rozhovor o denních 
činnostech  

- čas (hodiny) 
R: článek o dívce z cirkusu 
L: poslech o jednom dni 
W: dopis kamarádovi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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• tvoří přítomný průběhový čas, 

rozumí rozdílnému použití 

přítomných časů 

• vypráví o prázdninách a oblíbených 

aktivitách mladých lidí 

• popíše počasí 

• popíše obrázek 

• odpovídá a reaguje na kvízové 

otázky týkající se prázdnin 

• rozumí článku o počítačovém táboře, 

pracuje s textem 

• rozumí poslechu o prázdninách, 

pracuje s textem 

• rozumí článku o životě v USA 

 

• používá slovesa s gerundiem 

• pojmenuje sporty a hry vypráví o 

sportech a sportovních aktivitách 

• reaguje na otázku zaměřené na sport 

• rozumí článku o fotbale na střední 

škole 

• rozumí poslechu o sportu 

• napíše email 

 
Doma a na prázdninách 
G: přítomný čas průběhový 
(klad, zápor, otázka), kontrast 
přítomných časů 
V: způsob trávení prázdnin, 
prázdninové aktivity, počasí 
S: popis obrázku, prázdninový 
kvíz 
R: článek o počítačovém táboře 
L: rozhovor třech teenagerů o 
prázdninách 
R: kultura USA 
 
 
 
 
Sport 
G: slovesné vzorce - slovesa s 
gerundiem 
V: názvy sportů, sporty a hry 
S: odpovědi na otázky o sportu 
R: článek o fotbalu na sportovní 
škole 
L: rozhovor teenagerů o svých 
oblíbených sportovních 
aktivitách 
W: psaní emailu 

 

 

 

 

EKO 

1 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

    

 

• vytvoří minulý čas slovesa být 

• tvoří minulý čas pravidelných sloves 

• popíše povolání 

• pojmenuje povolání 

• hovoří o svém budoucím povolání 

• rozumí odbornému textu o svém 

oboru 

• vypracuje svůj životopis, žádost o 

práci, přihlášku 

• popíše vzhled člověka 

• rozumí článku o slavných lidech, 

pracuje s textem 

• rozumí poslechu o slavných lidech, 

Sláva 
G:sloveso být 

- minulý prostý čas 

pravidelných sloves 

V: popis povolání 

- povolání 

- moje budoucí povolání 

(odborná terminologie a 

práce s odborným textem) 

- životopis, žádost o práci, 

přihláška 

S: Popis někoho 

R: Než byli slavní 

L: Slavní lidí, když byli dětmi 

 

 

 

 

 

ČSP 

2,3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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pracuje s textem 

• zpracuje text o slavném člověku 

(článek, prezentace, či jiná forma) 

• rozumí článku o životě v Liverpoolu, 

pracuje s textem 

 

• tvoří minulý prostý nepravidelných 

sloves 

• reaguje na otázky 

• popíše přírodu 

• pojmenuje zvířata 

• hovoří o zájezdu a zážitcích během 

něj 

• rozumí článku o přírodní katastrofě, 

pracuje s textem 

• rozumí poslechu o zvířatech, pracuje 

s textem 

• napíše záznam do deníku 

 

• rozliší a použije neurčitý člen a /an 

• používá neurčitá zájmena a 

kvantifikátory 

• pojmenuje jídlo a pití 

• použije slova spojená s jídlem a 

pitím 

• objedná si jídlo v restauraci 

• rozumí textu o zajímavém člověku, 

pracuje s textem 

• rozumí poslechu o lidech, pracuje s 

textem 

• napíše recept (psanou formou, 

prezentací, atd.) 

 

• tvoří 2. a 3. stupeň přídavných jmen 

• popíše části domu a nábytek 

• hovoří o svém pokoji 

• srovná dvě místa ve své zemi 

• rozumí článku na téma: moderní 

nebo tradiční, pracuje s textem 

• rozumí poslechu o domech slavných, 

pracuje s textem 

• zpracuje text o svém vysněném 

pokoji (písemná forma či prezentace, 

apod.) 

• rozumí textu o životě v Austrálii, 

pracuje s textem 

W: životopis slavného člověka 

R: život v Liverpoolu 

 
 
 
Svět přírody 
G: minulý prostý čas u 

nepravidelných sloves 

- otázky 

V: svět přírody 

Zvířata 

S: popis zájezdu 

R: přírodní katastrofa 

L: úžasná zvířata 

W: záznam do deníku 

 
 
 
 
Čas na jídlo 
G: neurčitý člen, neurčitá 

zájmena, kvantifikátory 

V: jídlo a pití 

Slovní spojení s jídlem a pitím 

S: objednání v restauraci 

R: Kdo je Sam Stern? 

L: Kde jsou lidé? 

W: recept 

 

 

 

 

 

Domov 
G: stupňování přídavných jmen 

V: části domy 

Nábytek 

S: popis pokoje 

Srovnání dvou míst ve své zemi 

R: Moderní nebo tradiční? 

L: Domy slavných  

W: Můj vysněný pokoj 

R: život v Austrálii  

 

 

 

 

 

 

 

EKO

1 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 64 hodin 
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Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

• používá přítomný průběhový čas pro 

budoucí plány 

• používá správné předložky místa 

• zeptá se na cestu, poradí jak dojít na 

určité místo 

• rozumí článku o víkendových 

plánech, pracuje s textem 

• rozumí poslechu o hledání lidí na 

mapě, pracuje s textem 

• napíše pozvánku 

• rozumí textu o životě v Cornwallu, 

pracuje s textem 

 

• rozumí způsobovým slovesům have 

to, don’t have to, can, could a 

používá je 

• pojmenuje oblečení a doplňky 

• vytvoří dialog v obchodě a vhodně 

reaguje 

• hovoří o pravidlech na různých 

místech 

• rozumí článku o škole s velkou 

tradicí, pracuje s textem 

• rozumí poslechu o pravidlech v letní 

škole, pracuje s textem 

• zpracuje text o školních uniformách 

pro učitele (písemná formou, 

prezentací, či jinou formou) 

 

• vytvoří předpřítomný čas 

• pojmenuje druhy zábavního 

průmyslu, pojmenuje typy filmů 

• vyjádří názor, hovoří o uplynulých 

akcích 

• rozumí textu o webových stránkách o 

hvězdách, pracuje s textem 

• rozumí poslechu – rozhovor 

s režisérem, pracuje s textem 

• zpracuje recenzi na film (písemná 

formou, prezentací, či jinou formou) 

• rozumí textu o Bollywoodu, pracuje 

s textem 

 

• rozlišuje a používá budoucí čas 

pomocí going to,  will – tvoří 

nabídky a spontánní rozhodnutí 

Do města 
G: přítomný průběhový čas pro budoucí 

plány, předložky místa 

V: budovy a místa ve městě, obchody 

S: ptaní se na cestu, udávání směru cesty 

R: Co děláš o víkendu? 

L: hledání lidí na mapě 

W: psaní pozvánky 

R: život v Cornwallu 

 

 

 

Vypadat dobře 
G: způsobové sloveso: have to, don’t 

have to, can, could – požadavky a 

dovolení 

V: oblečení a doplňky 

S: kupování oblečení, popis pravidel na 

různých místech 

R: škola s velkou tradicí 

L: pravidla v letní škole 

W: školní uniformy pro učitele 

 

 

 

 

 

 
Hvězdná kvalita 
G: předpřítomný čas 

V: zábavní průmysl, film 

S: výměna názorů, popíše své zážitky 

R: webové stránky o hvězdách 

L: rozhovor s režisérem 

W: recenze na film 

R: kultura - Bollywood 

 

 

 

 

 

 

Čas na večírek 
G: budoucí čas pomocí going to,  will – 

nabídky a spontánní rozhodnutí 

V: přídavná jména vyjadřující pocity, 

oslavy a večírky 

S: činění návrhů, hovoření o plánech a 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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• pojmenuje pocity pomocí přídavných 

jmen 

• pojmenuje druhy oslav a večírků 

• učiní návrh, hovoří o akcích a 

plánech v budoucnosti 

• rozumí článku o večírku ve 

Španělsku, pracuje s textem 

• rozumí poslechu o indickém 

festivalu, pracuje s textem 

• napíše email 

akcích v budoucnosti 

R: Nejlepší party ve Španělsku 

L: Indický festival Holi 

W: email 
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Učební osnova předmětu  

LITERÁRNÍ A ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 67 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Literární a estetická výchova je součástí všeobecného vzdělání a základem pro rozvíjení 
mnohých dalších schopností a dovedností. Ovlivňuje začlenění mladého člověka do 
společnosti i utváření jeho hodnotové orientace. Základním cílem předmětu je vychovat 
žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a přispět k rozvoji jejich duchovního života. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák zvládl mateřský jazyk jako nezbytný předpoklad pro 
studium cizích jazyků i pro své společenské a pracovní uplatnění, aby jeho 
prostřednictvím pochopil význam umění pro člověka obecně.   

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Předmět LEV obsahuje složku literární a složku estetickou. Složka literární prohlubuje 
jazykové znalosti, kultivuje stylistický projev a literární vkus. Je součástí estetického 
vzdělávání a je provázaná s ostatními druhy umění. V estetickém vzdělávání je věnován 
prostor kultuře a estetickým a funkčním normám. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka jazyka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, upevňuje je a 
rozvíjí. Literární a estetické vzdělávání vede žáky ke čtenářským a kulturním aktivitám, 
utváří jejich všeobecný přehled na základě práce s textem a získávání informací z textu. 

Učivo je sestaveno tematicky, vychází vždy z čtenářského zážitku žáků, na jehož základě 
je možno dospět ke sledovanému cíli (literárně-teoretické znalosti, rozhovor, diskuse 
atd.) Průběžně se zařazují testy, ústní přezkoušení a různé typy rozborů textů. Výuku 
doplňují pravidelné kulturní akce (filmová a divadelní představení, koncerty atd.), nebo 
exkurze. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení se provádí v kombinaci s ústním hodnocením, sebehodnocením žáka i na 
základě bodového systému. Je hodnocen písemný i ústní projev. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny 
klíčových kompetencí. Obecným cílem jazykového a komunikačního vzdělávání je 
rozvíjet komunikační dovednosti žáků, začlenit jazykové návyky do mimoškolních 
souvislostí a rozvíjet čtenářskou gramotnost. K dosažení těchto cílů přispívá i estetické 
vzdělávání, estetické vzdělávání prohlubuje jazykové a čtenářské znalosti a kultivuje 
jazykový projev. 

V řečnickém výcviku se dbá na správnou výslovnost, zásady mluveného projevu na 
veřejnosti, nonverbální komunikaci. Pozornost je věnována i reklamě a mediální 
komunikaci. 

V literární výchově je důraz kladen na pochopení a interpretaci textu, v rámci 
estetického vzdělávání na kulturní rozhled, 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Literární a estetická výchova má vztah k českému jazyku, cizím jazykům, 
společenskovědnímu a ekonomickému základu a exaktním vědám. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 37 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

- chápe význam umění pro člověka 

- zná význam uvedených literárních 

pojmů a doloží ho na příkladu 

- samostatně vyhledává informace o této 

oblasti 

 

 

 

 

- orientuje se v časové ose (před 

Kristem, po Kristu) 

- má povědomí o nejstarších literárních 

památkách; objasní výsledky lidské 

činnosti v různých oblastech umění 

 

 

 

- na základě poslechu či společné četby 

úryvků a ukázek literárních děl se 

Obecná charakteristika 
literatury 
- literatura věcná a umělecká 

- obsah a forma literárního díla 

- druhy a žánry 

- próza, poezie a drama 

- metody interpretace textu 

- tvořivé činnosti 

 

Jak si lidé vykládali svět  
- počátky slovesného umění – ústní 

lidová slovesnost 

- starověká literatura – základní díla 

antiky i jiných starověkých civilizací, 

Bible, pověsti – české, regionální 

(Kosmas, Jirásek, Šmíd, aj.) 

 

Lidské vztahy v literatuře 
- milenecký vztah (Šrámek, Seifert, 

Hugo, aj.) 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ODS

3 

 

 

 

 

 

 

ODS

1, 2 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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seznamujeme s českými i 

zahraničními autory a literárními 

pojmy, přemýšlí o daném tématu, 

formuluje své názory a postoje 

- čte s porozuměním 

- reprodukuje přečtený text. 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

- popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 

 

 

 

- vnímá literární dílo jako odraz života 

-  zná literaturu o svém regionu 

- orientuje se v nabídce kulturních 

institucí u nás a v regionu 

 

 

- láska k rodičům (Hemingway, 

Maupassant, aj.) 

- generační konflikty (Hrabal, Balzac, 

Erben, aj.) 

- sociální konflikty (J. Wolker, aj.) 

- intolerance, xenofobie, rasismus 

(Otčenášek, Fuks, aj.) 

- hledání náhražek sociálních vztahů  

Christiane  F., Radek John, aj.) 

- cestopisy, tradice jiných zemí  

- láska k rodné zemi (Nezval, aj.) 

 

Člověk a země v literatuře 
- K. Čapek – dobové souvislosti  

- G.Apolinaire 

- Fr. Nepil 

- Karlovy Vary v literatuře, (Boh.  

- Hasištejnský, J. W. Goethe, A. 

Branald, Z. Šmíd, aj.) 

 

Opakování a procvičování učiva  

 

 

 

 

 

 

ODS

3 

ODS

6 

 

 

 

 

 

ODS

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

- zná nejstarší kultury lidské civilizace, 

jejich literární památky a kulturní 

zvyklosti 

- umí je časově zařadit  

- zná nejstarší české literární památky i 

autory české historické prózy 

- uvažuje a polemizuje o nich  

- uvažuje o kultuře odívání a jejím 

vývoji 

 

- vyhledává a reprodukuje hlavní nebo 

zajímavé myšlenky ukázek 

- vypráví o svých čtenářských 

(filmových) zážitcích 

 

- vypráví o svých čtenářských 

(filmových) zážitcích 

- nachází v satiře a humoru hlubší smysl 

- zná literární pojmy: kronika, legenda, 

satira 

 

Pohledy do historie 
- M. Waltari – Egypťan Sinuhet, L. 

Wallace – Ben Hur 

- kroniky (Kosmas, Dalimil) 

- Vladislav Vančura – Kosmas 

- H.Sienkiewicz –Quo vadis? 

- česká historická próza ( Jirásek, J. 

Loukotková, F. Kožík, E. Petiška aj.) 

 

 

Válka v literatuře  20. století  
- Hašek, Rolland, Čapek, Styron, 

Remarque, aj. 

 

 

Smích je koření života 
- J. Hašek, K. Poláček, L. Šmíd, Z. 

Svěrák – L. Smoljak, P. Šabach,   

Voskovec a Werich, aj. 

 

 

Napětí v literatuře  

 

 

 

 

ODS

3 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 
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- rozezná hodnotnou literaturu od 

brakové 

- zná některé světové i české autory 

detektivek 

- vysvětlí pojmy detektivka, horor, 

sience fiction 

 

 

- vypráví o svých čtenářských a 

filmových zážitcích 

- vyhledá a volně reprodukuje hlavní 

myšlenky ukázek a zná literární 

pojmy: povídka, román, a další 

 

- vypráví o svých čtenářských, 

divadelních a filmových zážitcích 

- zná pojmy drama, komedie, tragedie, 

satira a fraška  

 

 

- písně interpretuje a debatuje o nich 

 

- literární pojmy: sience fiction, horor, 

detektivka  

- K. Čapek, E. A. Poe, J. Verne, I. 

Asimov, R. Bradbury, J. Nesvadba, O. 

Neff, G. Simenon, A Christic, J. 

Škvorecký, aj.  

 

Lidská práce a záliby v literatuře  
- J.Lada – Knihařem 

- Fr.Nepil – Chlum u Třeboně 

- O.Pavel – Nejdražší ve střední Evropě 

- Z. Šmíd – Proč bychom se nepotili 

 

Divadlo 
- N.V.Gogol – Revizor 

- V +W – Kat a blázen 

- V.Havel – Audience 

- moderní formy divadla 

 

Písňové texty 
- J.Suchý, J.Šlitr, K.Kryl, J.Nohavica, 

K.Plíhal, V.Visockij 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 
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Učební osnova předmětu  

SPOLEČENSKOVĚDNÍ A EKONOMICKÝ ZÁKLAD 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 169 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem tohoto předmětu je připravit žáka na praktický, odpovědný a aktivní život v 
demokratické společnosti. Pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků, která směřuje 
k porozumění společnosti a uvědomění si vlastní identity. Cílem vzdělávací oblasti 
předmětu je poskytnout žákům odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní 
efektivní jednání a hospodárné chování a naučí je orientovat se v ekonomických 
souvislostech, osvojí si ekonomický způsob myšlení.  Obsahový okruh je zaměřen tak, 
aby si žáci osvojili základní sociologické, politologické, filozofické, ekonomické, 
psychologické pojmy, porozuměli jim a uměli je správně používat.  

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsah vzdělávání vychází z postavení předmětu v celkové koncepci oboru vzdělání. Na 
základě získávání teoretických poznatků připravuje žáka na praktický a aktivní život. 
Rozvíjí finanční a mediální gramotnost žáků jakožto důležitých dovedností, kterými by 
měl být vybaven člověk dnešní doby.  Absolvent má být připraven nejen na pracovní 
uplatnění ve své profesi, ale i na uplatnění nutných ekonomických přístupů jak v osobní, 
zaměstnanecké, tak i v podnikatelské pozici. Získává tak orientaci za současné situace na 
trhu práce a v základních ekonomických souvislostech. Žáci jsou připravováni na 
možnost samostatného podnikání v oboru, získají poznatky o povinnostech podnikatele. 
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem člověk a svět práce a se 
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je směřována tak, aby žák: 

využíval svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s 

různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického a občanského 

rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů osobního, právního a sociálního 

charakteru, 

získával a hodnotil informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (obrazy, fotografie, 

mapy…) a kombinovaných (filmy), 

osvojil si praktické dovednosti, které uplatní v životě a ve světě práce, zvládl dovednosti 

odpovídající činnostem živnostenského charakteru a dovednosti potřebné při hospodaření 

domácnosti,  
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řešil praktické problémy nejen v oboru vyučení a podnikatelské sféře, ale i běžné 
finanční problémy domácnosti. Výuku doplňují pravidelné kulturní akce (filmová a 
divadelní představení, koncerty atd.), nebo exkurze. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Kritériem pro hodnocení v předmětu je aktivní účast na hodinách, porozumění probrané 
látky, prezentace znalostí, porozumět souvislostem a orientovat se v ekonomických 
problémech, při ústním zkoušení zjistit pochopení látky a návaznosti jednotlivých témat, 
pro komunikativní dovednosti zařazovat aktuality z běžného života a denního tisku, 
orientace a hledání pojmů jak na internetu, tak i ve slovnících, tisku apod. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Učivo tohoto předmětu 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.  

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 mu 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. Důležitým 
partnerem při výuce by měl být úřad práce, který by ji měl obohatit o konkrétní 
informace, vysvětlení a rady týkající se oblasti povolání, zaměstnání a trhu práce. 
Vhodné jsou exkurze v zaměstnaneckých organizacích typických pro příslušnou oblast 
uplatnění absolventů, při kterých se věnuje pozornost nejen odborné činnosti podniků, 
ale i personálnímu klimatu, organizační struktuře, pracovní náplni pracovníků, 
kariérovým postupům apod.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  
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Učivo předmětu společenskovědní a ekonomický základ má vztah k českému jazyku a 
literatuře a dějinám umění, je podporováno matematickým vzděláním. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 37 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

- dovede aplikovat zásady slušného 

chování v běžných životních situacích; 

- uvede příklady vzájemné pomoci a 

spolupráce, lásky, přátelství a dalších 

hodnot; 

- uvede, jaká práva a povinnosti pro 

něho vyplývají z jeho role v rodině, ve 

škole, na pracovišti; 

- dovede sestavit rozpočet životních 

nákladů; 

- je schopen rozeznat zcela zřejmé 

konkrétní příklady ovlivňování 

veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, 

jednotlivými politiky…) 

 

- uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – 

včetně práv dětí;  

- popíše, kam se obrátit, když jsou 

lidská práva ohrožena; 

- vysvětlí, proč je třeba mediální obsahy 

přijímat kriticky; 

- v konkrétních příkladech ze života 

rozliší pozitivní jednání, které je v 

souladu s občanskými ctnostmi, od 

nedemokratického jednání 

 

- dovede z textu smlouvy běžné v 

praktickém životě (např. o koupi 

zboží, cestovním zájezdu, pojištění) 

zjistit, jaké mu z ní vyplývají 

povinnosti a práva; 

- dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání 

 

 

 

Člověk v lidském společenství  
- odpovědnost, slušnost, optimismus a 

dobrý vztah k lidem jako základ 

demokratického soužití v rodině i v 

širší komunitě 

- hospodaření jednotlivce a rodiny 
- řešení krizových finančních situací, 

sociální zajištění občanů 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk jako občan 
- lidská práva, jejich obhajování a 

možné zneužívání, veřejný ochránce 

práv, práva dětí  

- média jako zdroj zábavy a poučení 

- základní hodnoty a principy 

demokracie 

 

 

 

 

 

Člověk a právo 
- právo a mravní odpovědnost v běžném 

životě 

- vlastnictví 

- smlouvy 

- odpovědnost za škodu 

- manželé a partneři, děti v rodině, 

domácí násilí 

 

Člověk a hospodářství  
- druhy škod, předcházení škodám, 

 

ODS

3, 6 

 

 

 

ČSP5 

 

 

 

 

ODS 

5 

 

 

 

ODS 

3, 4 

 

 

ODS

5 

 

ODS 

1, 6 

 

 

 

ODS

6,  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tísnivé sociální situaci; 

- dovede zřídit peněžní účet, provést 

bezhotovostní platbu, sledovat pohyb 

peněz na svém účtu; 

- dovede zjistit služby poskytované 

peněžním ústavem 

 

- dovede najít ČR na mapě světa a 

Evropy, podle mapy popíše její polohu 

a vyjmenuje sousední státy; 

- popíše, proč existuje EU; 

- lokalizuje na mapě ohniska napětí v 

soudobém světě. 

odpovědnost za škodu 

- peníze, hotovostní a bezhotovostní 

peněžní styk 

- daně, daňové přiznání 

- služby peněžních ústavů 

 

Česká republika, Evropa a svět  
- současný svět: bohaté a chudé země, 

velmoci 

- ohniska napětí v soudobém světě 

- ČR a její sousedé 

EKO 

2 

ČSP 

4 

ODS 

7 

 

 

EKO 

2 

 

ODS 

4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 74 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 

 

- popíše na základě pozorování lidí 

kolem sebe a informací z médií, jak 

jsou lidé v současné české společnosti 

rozvrstveni z hlediska národnosti, 

náboženství a sociálního postavení; 

vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k 

určitému etniku; 

- na konkrétních příkladech vysvětlí, z 

čeho může vzniknout napětí nebo 

konflikt mezi příslušníky většinové 

společnosti a příslušníkem některé z 

menšin; 

- na základě pozorování života kolem 

sebe a informací z médií uvede 

konkrétní příklady porušování 

generové rovnosti (rovnosti mužů a 

žen); 

- vysvětlí na příkladech osudů lidí 

(např. Židů, Romů, zajatců …), jak si 

nacisté počínali na okupovaných 

územích; 

- popíše specifika některých 

náboženství; 

- vysvětlí nebezpečí sekt 

- vysvětlí problematiku náboženské 

nesnášenlivosti 

 

- orientuje se v nabídce kulturních 

institucí; 

Člověk v lidském společenství  
- lidská společnost a společenské 

skupiny, současná česká společnost, 

její vrstvy  

- sociální nerovnost a chudoba v 

současné společnosti 

- postavení mužů a žen v rodině a ve 

společnosti 

- rasy, národy a národnosti, většina a 

menšiny ve společnosti – klady 

vzájemného obohacování a problémy 

multikulturního soužití 

- genocida v době druhé světové války  

- migrace v současném světě, migranti a 

azylanti 

- víra a ateismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura a civilizace 
- kulturní instituce v ČR a regionu 

- kultura národnostní na našem území 

ODS 

3, 5, 

6 

 

 

 

 

 

ODS 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3, 6 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území;  

- popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uvede příklady jednání, které 

demokracii ohrožuje (korupce, 

sobectví, kriminalita, násilí, 

neodpovědnost); 

- vysvětlí, proč je zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích třeba přijímat 

kriticky; 

- uvede příklady extremismu a vysvětlí, 

proč jsou extremistické názory a 

jednání nebezpečné (např. na základě 

mediálního zpravodajství, 

pozorováním jednání lidí kolem sebe); 

- dovede vést debatu o zcela 

jednoznačném a mediálně známém 

porušení principů nebo zásad 

demokracie; 

- uvede, čím je pro občana prospěšný 

demokratický stát a povinnosti, jaké 

má ke svému státu a ostatním 

spoluobčanům; 

- uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají 

lidé zúčastnit; 

- popíše, podle čeho se může občan 

orientovat, když zvažuje nabídku 

politických stran; 

- objasní, jak se mají řešit konflikty 

mezi vrstevníky; 

- vysvětlí, co se rozumí pod pojmem 

šikana, diskriminace, vandalismus a 

jaké mají tyto jevy důsledky 

 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie, notářství; 

- uvede, kdy je člověk způsobilý k 

právním úkonům a má trestní 

- společenská kultura – principy a 

normy kulturního chování, 

společenská výchova 

- kultura bydlení, odívání 

- lidové umění a užitá tvorba 

- estetické a funkční normy při tvorbě a 

výrobě předmětů používaných v 

běžném životě 

- ochrana a využívání kulturních hodnot 

- funkce reklamy a propagačních 

prostředků a její vliv na životní styl 

 

Člověk jako občan 
- svobodný přístup k informacím (tisk, 

televize, rozhlas, internet), funkce 

médií a kritický přístup k nim 

- občanské společnost, občanské ctnosti 

potřebné pro demokracii a 

multikulturní soužití 

- stát a jeho funkce, ústava a politický 

systém ČR 

- struktura veřejné správy, obecní a 

krajská samospráva 

- politika, politické strany, volby, právo 

volit 

- politický radikalismus a extremismus 

- aktuální česká extremistická scéna a 

její symbolika, mládež a extremismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a právo 
- právo a spravedlnost, právní stát, 

právní ochrana občanů, právní vztahy 

- soustava soudů v ČR, právnická 

povolání (notáři, advokáti, soudci, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

2, 3, 

4, 5, 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

6, 7 
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zodpovědnost; 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi dětmi 

a rodiči, dovede vyhledat informace a 

pomoc; 

- dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo 

obětí kriminálního jednání (šikana, 

lichva, násilí, vydírání); 

- zná práva a povinnosti v oblasti práva 

 

- vysvětlí, co má vliv na cenu zboží; 

- vysvětlí, proč občané platí daně, 

sociální a zdravotní pojištění; 

- dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda může využít 

konkrétní služby; 

- dovede řešit tísnivou sociální situaci; 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného 

zaměstnavatele a úřad práce, 

prezentovat své pracovní dovednosti a 

zkušenosti; 

- popíše, co má obsahovat pracovní 

smlouva; 

- dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech 

 

- popíše státní symboly;  

- uvede příklady velmocí, zemí 

vyspělých a rozvojových, velmi 

chudých (včetně lokalizace na mapě); 

- na příkladech z hospodářství, kulturní 

sféry, politiky popíše, čemu se říká 

globalizace; 

- vysvětlí, k jakým nadnárodním 

uskupením ČR patří a jaké jí z toho 

plynou závazky; 

- popíše, proč existuje EU a jaké 

povinnosti a výhody z členství plynou 

našim občanům; 

- na příkladu z médií vysvětlí, jakých 

metod používají teroristé a za jakým 

účelem 

exekutoři) 

- kriminalita páchaná na dětech a 

mladistvých 

- trestní právo 
- trestní odpovědnost, tresty a ochranná 

opatření, orgány činné v trestním 

řízení (policie, státní zastupitelství, 

vyšetřovatel, soud) 

 

Člověk a hospodářství  
- trh a jeho fungování (zboží, nabídka, 

poptávka, cena) 

- nezaměstnanost 

- sociální a zdravotní pojištění 

- pomoc státu, charitativních a jiných 

institucí sociálně potřebným občanům 

- hledání zaměstnání, služby úřadů 

práce 

- podpora v nezaměstnanosti, 

rekvalifikace 

- vznik, změna a ukončení pracovního 

poměru 

- povinnosti a práva zaměstnance a 

zaměstnavatele 

- mzda časová a úkolová 

 

 

 

Česká republika, Evropa a svět  
- české státní a národní symboly 

- globalizace 

- globální problémy 

- ČR a evropská integrace 

- nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu 

ve světě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

2, 3, 

4, 6, 

7 

ODS 

2, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3, 6 
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3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo  Hod. 
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- správně používána aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 

- posoudí vliv ceny na nabídku a 

poptávku; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- popíše hierarchii zaměstnanců v 

organizaci, jejich práva a povinnosti; 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědnosti za škody 

ze strany zaměstnance a 

zaměstnavatele 

 

 

 

- orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat 

jejich základní znaky; 

- vytvoří jednoduchý podnikatelský 

záměr a zakladatelský rozpočet; 

- posoudí vhodné formy podnikání pro 

obor; 

- 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 jednotlivé výpočty výsledku 

hospodaření; 

- řeší jednotlivé kalkulace ceny 

 

- orientuje se v platebním styku a smění 

peníze podle kurzovního lístku; 

- vyplňuje doklady související s 

pohybem peněz; 

- vysvětlí podstatu inflace a její 

Základy tržní ekonomiky  
- základní ekonomické pojmy 

- potřeby, statky, služby a jejich 

uspokojování 

- životní úroveň 

- rozpočet domácnosti, domácí příjmy a 

výdaje 

- osobní aktiva a osobní pasiva 

- řešení deficitu domácího rozpočtu 

- hospodářský proces – výroba, výrobní 

faktory, rozdělování, přerozdělování, 

směna, spotřeba 

- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka 

- zboží, cena, cenové praktiky 

- finanční trh a jeho instituce, ceny 

produktů 

 

Zaměstnanci 
- organizace práce na pracovišti 

- druhy škod a možnosti předcházení 

škodám 

- odpovědnost zaměstnance a 

odpovědnost zaměstnavatele 

- pracovněprávní vztahy, orientace v 

zákoníku práce 

 

Podnikání, podnikatel 
- podnikání, právní formy 

- podnikatelský záměr 

- obchodní společnosti, typy  

- ostatní společnosti 

 

 

 

 

 

Podnik, majetek podniku a 
hospodaření podniku 
- struktura majetku, dlouhodobý 

majetek 

- oběžný majetek 

- náklady, výnosy, výsledek 

hospodaření podniku 

 

Peníze, mzdy, daně, pojistné  
- peníze, hotovostní a bezhotovostní 

styk v národní i zahraniční měně 

- inflace 

- úvěry a úroky, leasing, půjčky, 

splátkový prodej 

 

ODS 

2, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

7 

 

 

 

19 
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důsledky na finanční situaci obyvatel a 

na příkladu ukáže, jak se bránit jejím 

nepříznivým důsledkům; 

- vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN; 

- řeší jednoduché výpočty mezd; 

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu v 

národním hospodářství; 

- orientuje se v daňové soustavě; 

- charakterizuje význam daní pro stát; 

- řeší jednoduché příklady výpočtu daně 

z přidané hodnoty a daně z příjmu; 

- orientuje se v produktech 

pojišťovacího trhu, vybere 

nejvhodnější pojistný produkt s 

ohledem na své potřeby; 

- vypočte sociální a zdravotní pojištění 

 

- vyhotoví daňový doklad; 

- orientuje se v daňové evidenci pro 

plátce i neplátce daně z přidané 

hodnoty; 

- vyhotoví zjednodušené daňové 

přiznání k dani z přidané hodnoty 

- investování 

- mzda časová a úkolová 

- státní rozpočet 

- daňová soustava, pojišťovací soustava 

- sociální a zdravotní pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová evidenční povinnost  
- zásady a vedení daňové evidence 

- daňová evidence 

- ocenění majetku a závazků v daňové 

evidenci 

- minimální základ daně  

- daňová přiznání fyzických osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

6 
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Učební osnova předmětu  

MATEMATIKA 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 144 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Zprostředkovat žákům matematické poznatky, které jsou potřebné v odborném a dalším 
vzdělávání i v praktickém životě, rozvíjet matematické dovednosti a pracovní návyky v 
návaznosti na základní školu. Používat správnou terminologii, orientovat se v 
matematickém textu, porozumět zadání úlohy a hledat cestu k řešení. Naučit žáky 
získané poznatky aplikovat v praktických úlohách a jednoduchých reálných situacích a 
výsledky řešení reálně vyhodnotit. Vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů 
reálných situací – grafů, tabulek. Podílet se na rozvoji logického myšlení, přispívat k 
formování rysů osobnosti žáků, jako je kritičnost, vytrvalost, a motivace k celoživotnímu 
vzdělávání. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsahově navazuje na učivo matematiky základní školy a zaměřuje se na upevňování a 
rozšiřování poznatků základní školy ve vybraných okruzích učiva: 

• číselné obory, 

• procenta, 

• mocniny a odmocniny, 

• výrazy a jejich úpravy, 

• rovnice a nerovnice, 

• funkce, 

• planimetrie a stereometrie, 

• práce s daty. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka probíhá ve třídě nebo v učebně IKT. Základní organizační formou výuky je 
frontální vyučování pro jeho časovou efektivnost i s ohledem na jeho výchovnou funkci. 
Při vyučování se třída může dělit na skupiny. Nejčastěji je volena forma výkladu a 
vysvětlování učiva současně s odvozováním vztahů . Využívání dialogů při hledání 
řešení, vyhodnocování, porovnávání, kritičnost, kontrola, zpětná vazba. Při výkladu jsou 
používány vhodné modely a názorné pomůcky. Práce s učebnicí, použití internetu – 
stránky s matematickou tématikou, získávání dat. Odkazy na využití vědomostí v 
reálném životě, v odborné praxi. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení žáků v matematice bude prováděno písemnou i ústní formou. V každém 
pololetí je zadávána jedna významná písemná práce, která obsahuje učivo probrané v 
daném pololetí školního roku. Její vypracování trvá vyučovací hodinu a též bude 
provedena její analýza. Získaná známka bude důležitou součástí při hodnocení znalostí a 
dovedností. Při hodnocení jsou zohledněni žáci se specifickými poruchami. Je dodržován 
individuální přístup k žákům. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Výuka předmětu matematika přispívá k naplňování cílů vytyčených v klíčových 
kompetencích a průřezových tématech. Vede žáky k aplikaci získaných vědomostí při 
řešení matematických úloh i běžných situací v denní praxi, rozvíjí schopnosti logicky 
řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy. Získané poznatky mohou 
žáci využít při práci s informacemi a to především s využitím informačních a 
komunikačních technologiích. Zlepšuje finanční gramotnost žáků. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  

Učivo předmětu matematika má vztah k fyzice, chemii a rozvíjí matematické a logické 
uvažování žáka. 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- chápe historii vzniku a vývoje číselných 

oborů; 

- znázorní na číselné ose celé číslo; 

- provádí aritmetické operace s přirozenými a 

celými čísly; 

- chápe pojmy prvočíslo a číslo složené; 

- rozumí pojmu dělitelnost, určí dělitelnost 

čísly 2,3,4,5,6,9,10; 

- rozloží číslo na součin prvočísel; 

- je seznámen, jak najít největšího společného 

dělitele a nejmenší společný násobek, jejich 

užití; 

- používá různé zápisy racionálního čísla; 

- provádí aritmetické operace s desetinnými 

čísly a se zlomky; 

- násobí číslo násobky čísla 10,..0,1..... 

- rozumí pojmu zlomek, pojmenuje jeho části; 

Operace s číselnými 
množinami 
- číselná osa, číselné obory 

- dělitelnost přirozených čísel, 

prvočísla 

- rozklad čísla na součin 

prvočísel 

- nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel 

- úlohy na dělitelnost 

- početní výkony s celými čísly 

- početní výkony s desetinnými 

čísly 

- násobení a dělení násobky čísla 

10,100,....,0,1, 0,01,... 

- zlomek, smíšené číslo 

- početní výkony se zlomky 

- poměr 

30 
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- převádí nepravý zlomek na smíšené číslo a 

naopak; 

- provádí základní operace se zlomky; 

- chápe pojmy poměr, postupný poměr; 

- určí z mapy skutečnou vzdálenost podle 

měřítka; 

- používá poměr při řešení úloh přímé a 

nepřímé úměrnosti; 

- určí procento a užije procentový počet v 

základních typových úlohách 

- užije procentový počet v základních úlohách 

finanční matematiky 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným exponentem; 

- určí druhou mocninu a odmocninu pomocí 

kalkulátoru; 

- chápe použití vzorců na jednoduchých 

příkladech; 

-   při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy; 

- rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin. 

-   při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

- měřítko plánu a mapy 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- procento 

- úlohy na procentový počet 

- základy finanční matematiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocniny a odmocniny 
- mocniny a odmocniny 

- početní úkony s mocninami a 

odmocninami 

- vzorce druhých mocnin 

 

 

 

 

Výrazy a jejich úpravy 
- mnohočleny 

- lomené výrazy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

 

- řeší lineární rovnice o jedné    neznámé; 

- upravuje rovnice se zlomkem, s neznámou ve 

jmenovateli; 

- vnímá vzorec jako rovnici, vyjádří neznámou 

z jednoduchých vzorců; 

- řeší slovní úlohy pomocí rovnice; 

- řeší lineární nerovnice o jedné neznámé, 

znázorňuje řešení na číselné ose; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

Řešení rovnic a nerovnic v 
množině R 
- lineární rovnice, její úpravy 

- vyjádření neznámé ze vzorce 

- slovní úlohy 

- lineární nerovnice o jedné 

neznámé 

- soustavy lineárních nerovnic 
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technologie a zdroje informací; 

 

- dle funkčního předpisu sestaví tabulku a 

sestrojí graf funkce; 

- určí, kdy funkce roste, klesá, je konstantní; 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich 

definiční obor a obor hodnot; 

- určí průsečíky grafu funkce s osami 

souřadnic; 

- v úlohách přiřadí předpis funkce ke grafu a 

naopak; 

- řeší reálné problémy s použitím uvedených 

funkcí zejména ve vztahu k danému oboru 

vzdělání; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- užívá pojmy úhel a jeho velikost; 

- vyjádří poměr stran vpravoúhlém 

trojúhelníku jako funkci sin α, cos α, tg α; 

- určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro 0°<α<90° 

pomocí kalkulátoru; 

- řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie 

pravoúhlého trojúhelníku; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od 

přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka 

a její délka; 

- sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžníků; 

- řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie 

pravoúhlého trojúhelníku a věty Pythagorovy; 

- graficky rozdělí úsečku vdaném poměru; 

- graficky změní velikost úsečky v daném 

poměru; 

- určí různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník 

a z daných prvků určí jejich obvod a obsah; 

- určí obvod a obsah kruhu;- určí vzájemnou 

polohu přímky a kružnice;- určí obvod a 

obsah složených rovinných útvarů; 

- užívá jednotky délky a obsahu, provádí 

převody jednotek délky a obsahu; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

Funkce 
- základní pojmy: pojem funkce, 

definiční obor a obor hodnot 

funkce,  graf 

- druhy funkcí, přímá a nepřímá 

úměrnost, lineární, kvadratická 

funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goniometrie a 
trigonometrie 
- goniometrické funkce sin α, cos 

α, tg α v intervalu 0°<α<90° 

- trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 

- slovní úlohy 

 

 

 

Planimetrie 
- planimetrické pojmy 

- polohové vztahy rovinných 

útvarů 

- metrické vlastnosti rovinných 

útvarů- trojúhelníky 

- kružnice, kruh a jejich části 

- rovinné útvary 

- konvexní a nekonvexní 

- mnohoúhelníky,pravidelné 

mnohoúhelníky 

- složené útvary 
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3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, 

bodů a roviny, dvou přímek, přímky a roviny, 

dvou rovin; 

- určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin;- 

určuje odchylku dvou přímek, přímky a 

roviny, dvou rovin; 

- charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel, 

koule a její části; 

- určí povrch a objem tělesa včetně složeného 

tělesa s využitím funkčních vztahů a 

trigonometrie; 

- využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a 

objemu tělesa; 

- aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách, zejména ve vztahu k danému oboru 

vzdělání; 

- užívá a převádí jednotky objemu; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací  

 

- užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, 

nemožný jev, jistý jev; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu v 

jednoduchých případech; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

  

- užívá pojmy: statistický soubor, znak, 

četnost, relativní četnost a aritmetický 

průměr; 

- porovnává soubory dat; 

- interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách; 

- určí aritmetický průměr; 

- určí četnost a relativní četnost znaku; 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a 

grafy se statistickými údaji; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

Stereometrie 
- polohové vztahy prostorových 

útvarů 

- metrické vlastnosti 

prostorových útvarů - tělesa a 

jejich sítě 

- složená tělesa 

- výpočet povrchu a objemu 

těles, složených těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravděpodobnost 
v praktických úlohách 
- náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu 

- náhodný jev opačný jev, 

nemožný jev, jistý jev 

- výpočet pravděpodobnosti 

náhodného jevu 

 

Práce s daty v praktických 
úlohách 
- statistický soubor a jeho 

charakteristika 

- četnost a relativní četnost 

znaku - aritmetický průměr 
- statistická data v grafech a 

tabulkách  

20 
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Učební osnova předmětu  

FYZIKA 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 35 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech přírody, které platí pro 
všechna tělesa kolem nás. Vysvětluje řadu jevů známých z každodenního života a má 
nesmírný význam pro rozvoj dalších věd, zejména přírodních a technických. Fyzikální 
poznatky se uplatňují ve všech oblastech techniky. 

 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žák si v tomto předmětu osvojí potřebné znalosti problematiky učiva mechaniky, 
termiky, mechanického kmitání a vlnění, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky 
atomového jádra a sluneční soustavy. Získá přehled o základních zákonitostech 
jednotlivých tematických celků a pochopí vzájemné souvislosti určitých jevů v přírodě, 
důsledky fyzikálních zákonů pro náš každodenní život a využití v technických oborech.  

Znalost fyzikálních zákonitostí také přispívá k rozvoji poznatků v souvisejících 
vyučovacích předmětech, zejména z oblastí používaných jednotek, struktury materiálu, 
působení sil, mechanického namáhání, tepelné roztažnosti, užití jednoduchých strojů, 
konstrukci elektrických zařízení, tepelných a zvukových izolací, úspory energií a 
samozřejmě v oblasti ekologie, bezpečnosti a hygieny práce. 

POJETÍ VÝUKY:  

 

Výuka probíhá frontální formou v hodinách kombinovaných, na závěr tematických celků 
mohou být zařazeny hodiny opakování a upevňování vědomostí a hodiny ověřování a 
hodnocení – tzn. hodiny diagnostické. Do kombinovaných hodin jsou v přiměřené míře 
zařazovány úlohy na zjišťování faktů a úlohy na řešení jednoduchých příkladů, které 
slouží k upevňování získaných vědomostí, jejich uplatnění a k ověření úrovně získaných 
vědomostí. 
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METODY VÝUKY:  

Při výuce je nejčastěji používaná metoda informačně receptivní, tzn. metoda 
vysvětlování doplněná metodou rozhovoru, při kterém využívají žáci svých předchozích 
zkušeností, na které může učitel při výkladu navázat. Tyto metody jsou pro zvýšení 
názornosti doplněny metodami názorně demonstračními - ukázky a pozorování 
předmětů a jevů, předvádění pokusů, demonstrace statických obrazů, statická a 
dynamická projekce. V hodinách diagnostických se využívá metody písemných prací a 
metody rozhovoru. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Písemné zkoušení je prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřují 
znalosti z posledních probíraných témat, nebo formou delších písemných prací 
vztahujících se k probraným tematickým celkům, nebo jejich logicky odděleným částem. 
Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou 
frontálního zkoušení žáku. Důležitým faktorem je také zohlednění aktivity žáka v 
hodinách, plnění zadaných úkolu a zohlednění individuálních předpokladů a vloh 
jednotlivých žáků. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Rozvoj matematických kompetencí - využití znalostí matematiky se týká všech témat 
fyziky, zejména při řešení jednoduchých úloh, zápisu veličin, konstrukci grafu, odvození 
jednoduchých vztahů a matematickém popisu fyzikálních jevů  

Rozvoj technologických kompetencí - jednotky veličin, měření a měřidla, síla a její 
účinky, deformace těles, tepelné vodiče a izolanty, teplotní roztažnost, zdroje el. proudu, 
vznik proudu, elektrické vodiče a izolanty, zvukové vodiče a izolanty. 

Rozvoj materiálových kompetencí - fyzikální a tepelné vlastnosti materiálů ve výrobě 
silikátů – struktura látek, tepelné izolanty 

Rozvoj chemických kompetencí - fyzika atomu, stavba atomu. 

Rozvoj kompetencí pro péči o zdraví - bezpečnost práce s elektrickými zařízeními, 
ochrana před negativními účinky hluku, ochrana před negativními účinky 
elektromagnetických záření, ochrana před účinky radioaktivního záření. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

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

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- vyjmenuje fyzikální veličiny a 

jednotky soustavy SI; 

- zná a dokáže používat předpony 

jednotek; 

- dokáže popsat měření základních 

veličin, měřidla a zápis hodnot a 

jednotek; 

 

- vysvětlí relativnost klidu a pohybu, 

dráhu, dobu, trajektorii 

- rozliší rychlost průměrnou a 

okamžitou, druhy pohybů 

- určí dráhu, dobu a rychlost pohybu; 

- charakterizuje rovnoměrně zrychlený 

pohyb, řeší jednoduché úlohy 

- charakterizuje volný pád jako 

rovnoměrně zrychlený pohyb, řeší 

jednoduché úlohy 

- narýsuje rovnoběžník sil 

- vysvětlí pojem perioda a frekvence 

 

- charakterizuje pojem síla a její účinky 

na těleso, graficky znázorní sílu 

- zná Newtonovy pohybové zákony; 

- popíše hybnost a impuls, řeší 

jednoduché úlohy 

- popíše odstředivou a dostředivou sílu 

jako síly akce a reakce a jejich využití 

- chápe působení gravitační síly mezi 

dvěma tělesy 

- popíše gravitační a tíhové pole Země 

 

- určí mechanickou práci, řeší 

jednoduché úlohy 

- určí mechanickou energii a na 

příkladech uvede platnost zákona 

zachování energie 

- vysvětlí výkon, účinnost, řeší 

jednoduché úlohy 

 

- vysvětlí moment síly a otáčivý účinek 

sil na těleso 

Fyzikální veličiny a jednotky, 
měření, měřidla  
- fyzikální veličiny a jednotky, soustava 

SI 

- násobné a dílčí předpony jednotek 

- měření a měřidla 

 

 

Kinematika 
- relativnost klidu a pohybu, vztažná 

soustava, doba, dráha, trajektorie 

- rychlost průměrná a okamžitá, 

rozdělení pohybů 

- pohyb rovnoměrný přímočarý 

- rovnoměrně zrychlený pohyb, volný 

pád 

- skládání pohybů, rovnoměrný pohyb 

po kružnici 

 

 

 

Dynamika 
- síla a její účinky 

- Newtonovy pohybové zákony, 

hybnost a impuls síly 

- odstředivá a dostředivá síla 

- gravitační zákon, gravitační pole 

Země, tíhové pole Země 

 

 

 

 

Mechanická práce a energie  
- mechanická práce a energie 

- kinetická a potenciální energie, zákon 

zachování energie 

- výkon, účinnost 

 

 

 

Mechanika tuhého tělesa  
- moment síly 

- těžiště tělesa 

1 
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- určí polohu těžiště jednoduchého tvaru 

- popíše jednoduché stroje 

- chápe závislost velikosti třecí síly na 

drsnosti ploch, popíše třecí sílu v praxi 

- chápe závislost valivého odporu na 

deformaci tělesa a podložky 

- popíše deformace těles, rozliší 

deformaci trvalou a dočasnou 

 

- popíše vlastnosti tekutin 

- charakterizuje tlak způsobený vnější 

silou 

- charakterizuje hydrostatický tlak 

- vysvětlí Archimédův zákon a vztah 

pro vztlakovou sílu 

- chápe základní zákonitosti proudění 

tekutin, zná možnosti využití energie 

proudící vody a vzduchu 

- popíše závislost odporové síly na tvaru 

tělesa 

 

- popíše částicové složení látek a 

chování částic v látce 

- vysvětlí pojem vnitřní energie a popíše 

způsoby změny vnitřní energie 

(tepelná výměna a konání mech. 

práce) 

- chápe teplo jako formu energie, popíše 

sdílení tepla vedením, prouděním a 

zářením, rozliší tepelné vodiče a 

izolanty 

- popíše základní body teplotní stupnice, 

vysvětlí význam teplotní roztažnosti v 

přírodě a technické praxi 

 

- popíše strukturu pevných látek a 

kapalin, změny skupenství látek a 

význam v přírodě a technické praxi 

 

- popíše princip a činnost nejznámějších 

tepelných strojů 

 

- popíše účinky elektrického pole na 

elektrický náboj a vzájemné působení 

nábojů 

- charakterizuje elektrický proud, popíše 

odpor vodiče a jeho závislost na délce, 

ploše průřezu a materiálu vodiče 

- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru 

- zná Ohmův zákon, řeší jednoduché 

- jednoduché stroje 

- třecí síla 

- valivý odpor  

- deformace těles 

-  

 

 

 

Mechanika tekutin 
- vlastnosti tekutin 

- Pascalův zákon 

- hydrostatický tlak 

- Archimédův zákon 

- proudění tekutin 

- odporová síla 

 

 

 

 

 

Základní poznatky termiky  
- částicové složení látek 

- vnitřní energie a změny vnitřní energie 

- teplo, měrná tepelná kapacita,  

- teplota, tepelná roztažnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevné látky a kapaliny  
- struktura pevných látek a kapalin, 

změny skupenství 

 

Tepelné stroje 
- tepelné stroje 

 

Elektrický náboj 
- elektrické pole, vzájemné působení el. 

nabitých těles, el. napětí, el. náboj 

- elektrický proud, odpor vodiče 

- Ohmův zákon, elektrický proud v 

látkách 

- zdroje napětí, polovodiče 
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úlohy, popíše podstatu elektrického 

proudu 

- zná chemické zdroje napětí, je 

seznámen s polovodiči a jejich 

využitím v technice 

 

- popíše magnetické pole magnetu, 

cívky, elektromagnetu a jeho užití 

- zná silové působení na vodič s 

proudem v magnetickém poli, popíše 

elektromagnetickou indukci 

 

- popíše generátory proudu a 

transformátory a jejich využití pro 

přenos elektrické energie, bezpečnost 

práce s elektrickými zařízeními 

 

- popíše periodický pohyb, periodu, 

frekvenci, rozliší tlumené a netlumené 

kmitání 

 

- popíše základní vlastnosti zvuku, 

šíření zvuku, vodiče a izolanty 

- popíše účinky a využití infrazvuku a 

ultrazvuku, chápe negativní vliv hluku 

a ochranu před ním 

 

- popíše světlo jako elektromagnetické 

vlnění, jeho vlastnosti, rychlost světla 

- popíše světlo z hlediska vlnové délky 

a frekvence 

- popíše zákonitosti šíření světla v 

prostředí 

- popíše účinky a využití UV, IR a RTG 

záření a ochranu před negativními 

účinky záření 

- vysvětlí zákon odrazu a popíše rozptyl 

světla 

- popíše zákon lomu, lom ke kolmici a 

od kolmice 

- vysvětlí rozklad světla na jednotlivé 

barevné složky 

 

- popíše druhy čoček a zobrazení 

čočkami 

- popíše druhy zrcadel a zobrazení 

zrcadly 

- popíše optickou soustavu oka, vady 

oka (krátkozrakost a dalekozrakost) a 

jejich korekci 

 

 

 

 

 

Magnetické pole 
- magnetické pole trvalého magnetu, 

- cívky, elektromagnet 

- magnetická indukce,     

- elektromagnetické indukce 

 

Střídavý proud 
- generátory proudu, transformátory 

 

 

 

Mechanické kmitání a vlnění  
- periodický pohyb, frekvence, perioda, 

tlumené a netlumené kmitání 

 

Zvukové vlnění 
- zvuk a jeho vlastnosti, šíření zvuku, 

rezonance 

- ultrazvuk a infrazvuk, ochrana před 

negativními účinky hluku 

 

Světlo a jeho šíření  
- podstata světla a jeho vlastnosti  

- vlnová délka a frekvence světla 

- šíření světla v prostředí 

- infračervené a ultrafialové záření 

- odraz světla a rozptyl světla 

- lom světla 

- rozklad světla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optické zobrazování  
- zobrazení čočkami  

- zobrazení zrcadly 

- lidské oko a vady lidského oka 

 

 

 

Elektronový obal atomu 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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- popíše strukturu atomu, vývoj názorů 

na strukturu atomu 

- popíše stavbu elektronového obalu 

 

- popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony 

- vysvětlí podstatu radioaktivity, typy 

radioaktivního záření, ochranu před 

radioaktivním zářením 

 

- popíše princip získávání jaderné 

energie, jaderný reaktor 

 

- popíše objekty naší sluneční soustavy 

 

- popíše Slunce jako hvězdu 

- struktura atomu, modely atomu 

- elektronový obal atomu 

 

 

Jádro atomu 
- jádro atomu  

- jaderné záření 

 

 

 

Jaderná energie  
- jaderné reakce, využití jaderné energie 

 

Sluneční soustava 
- naše sluneční soustava 

 

Hvězdy a galaxie 
- hvězdy a galaxie 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 
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Učební osnova předmětu  

CHEMIE 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 70 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Získat a prohloubit si vědomosti tak, aby byli žáci schopni pomocí i těchto poznatků řešit 
praktické problémy běžného života i své profese, včetně vlivu na zdraví a životní 
prostředí. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

V předmětu je důraz kladen na schopnost využít znalostí o chemickém složení a 
vlastnostech látek v běžném životě a odborném výcviku, posouzení vlivu na zdraví, 
životní prostředí a bezpečnou manipulaci s nimi. Důraz je položen také na získávání a 
prohlubování klíčových kompetencí. 

POJETÍ VÝUKY:  

Předmět je součástí všeobecného vzdělávání a přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu 
pochopení složení látek, jejich vlastností a přeměn a praktického využití. Je složen z 
obecné, anorganické a organické chemie a biochemie. Hlavními metodami jeho realizace 
jsou výklad, problémové příklady, výpočty a skupinová cvičení dle studijních oborů. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Písemné zkoušení je prováděno formou krátkých písemných prací, kterými se ověřují 
znalosti z posledních probíraných témat, nebo formou delších písemných prací 
vztahujících se k probraným tematickým celkům, nebo jejich logicky odděleným částem. 
Ústní zkoušení je realizováno formou individuálního rozhovoru se žákem, nebo formou 
frontálního zkoušení žáků. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

V oblasti klíčových kompetencí má přispět k rozvoji komunikativních, sociálních a 
personálních kompetencí, k aplikaci základních matematických postupů a samostatnosti 
řešit problémy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že chemie jako věda se zabývá vlastnostmi látek a jejich 
přeměnou v látky jiné, zasahuje průřezově do všech předmětů, které se látkami zabývají, 
využívají jich, nebo jejich přeměny. Zejména jde o ostatní přírodní vědy, odborné 
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předměty, odborný výcvik a dále předměty, které naopak průřezově zasahují do chemie, 
např. matematika, informační a komunikační technologie, jazyky apod. 

Předmět chemie rozvíjí tyto kompetence: 

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 svém 
vzdělávání a učí žáky přijímat kritické hodnocení svých výkonů. 

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.  

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

Matematické kompetence: žáci se učí 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.  

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

Žáci se učí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), 
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat 
mluvené projevy, pořizovat si poznámky a využívat ke svému učení různé informační 
zdroje, učí se porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému. Žáci jsou vedeni k 
tomu, aby formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 
přehledně a jazykově správně a se správnou odbornou terminologií. Žáci se učí řešit 
praktické úlohy, správně používat a převádět běžné jednotky, provádět reálný odhad 
výsledku řešení dané úlohy, nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 
praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; v běžném i 
profesním životě a aplikují získané poznatky ve své profesní praxi. Při své práci se učí 
využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 
informacemi. 

Žáci umí efektivně a srozumitelně formulovat své myšlenky a názory, nakládat s 
materiálem i ochraňovat životní prostředí, což přispívá obecně k aplikaci průřezových 
témat Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí. 

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 
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Předmět chemie úzce navazuje na předměty fyzika a využívá znalosti matematiky. 
Znalosti z chemie jsou poté uplatňovány i v technologii. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

- popíše stavbu atomu a vznik chemické 

vazby 

- zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin 

- popíše charakteristické vlastnosti 

nekovů, kovů a jejich umístění v 

periodické soustavě prvků 

- popíše základní metody oddělování 

složek ze směsí a jejich využití v praxi 

- vyjádří složení roztoku a připraví 

roztok požadovaného složení 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

- provádí jednoduché chemické 

výpočty, které lze využít v odborné 

praxi 

 

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

- charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny a zhodnotí 

jejich využití v odborné praxi a v 

běžném životě, posoudí je z hlediska 

vlivu na zdraví a životní prostředí 

Obecná chemie 
- chemické látky a jejich 

vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, 

molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 

- chemické reakce, chemické 

rovnice 

- výpočty v chemii 

 

 

 

 

 

 

 

Anorganická chemie  
- anorganické látky – oxidy, 

hydroxidy, kyseliny, soli 

- názvosloví anorganických 

sloučenin 

- vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny v běžném životě a 

v odborné praxi, vliv na zdraví 

a životní prostředí 

 

 

EKO 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

2 

ODS 

3 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 
 
 
 
 
2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo PT Hod. 
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Žák: 
 

- charakterizuje základní skupiny; 

uhlovodíků a jejich vybrané deriváty 

- dokáže tvořit jednoduché chemické 

vzorce a názvy 

- zná významné zástupce organických 

sloučenin a jejich využití v odborné 

praxi a v běžném životě, posoudí je z 

hlediska vlivu na zdraví a životní 

prostředí 

 

 

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

- charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky 

- popíše vybrané biochemické děje 

Organická chemie 
- vlastnosti atomu uhlíku 

- základy názvosloví 

organických sloučenin 

- základní skupiny uhlovodíků a 

jejich vybrané deriváty 

- významné organické 

sloučeniny v běžném životě a 

odborné praxi, jejich vliv na 

zdraví a životní prostředí 

 

Biochemie 
- chemické složení živých 

organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, 

sacharidy, lipidy, nukleové 

kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje  

 

 

EKO 

2 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

1,2 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Učební osnova předmětu  

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 35 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vyučovací předmět základy ekologie se zabývá zkoumáním živých organizmů, jejich 
vlastností a vzájemných vztahů. Předmět je zaměřen na studium živé složky přírody, 
tedy i člověka, směřuje k pochopení základních zákonů přírody a jejich respektování. 
Cílem je poskytnout žákům komplexní pohled a pochopení vztahu člověka a prostředí. 
Integruje již získané poznatky a dovednosti, doplňuje je a zároveň tím ovlivňuje utváření 
hierarchie životních hodnot, občanskou odpovědnost za jednání v prostředí a za 
respektování principů udržitelného rozvoje. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Vzdělávací obsah předmětu základy ekologie vytváří základ širokého odborného 
vzdělání ve specifikované oblasti sledování a vytváření životního prostředí. Žáci se 
nejprve seznámí se základy biologie, ujasní a zopakují si základní biologické pojmy. V 
dalším tematickém celku se dozví o základních ekologických pojmech, potravním 
řetězci, koloběhu látek v přírodě a typech krajiny. V posledním tematickém celku se žáci 
seznámí se vztahy mezi člověkem a prostředím, hlavními problémy souvisejícími se 
znečištěním zemské sféry, tedy ovzduším, vody a půdy. Poté se žáci seznámí s 
problematikou surovin a energií, tzn. obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji. Budou se 
zabývat problematikou odpadů, jejich druhy a nakládání s nimi. Pozornost je věnována 
ochraně přírody, krajiny a zásadám udržitelného rozvoje. Znalosti získané v tomto 
předmětu žáci využijí v předmětech chemie, biochemie a základy společenských věd…. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je realizována výkladem učiva, opakováním a procvičováním, diskuzí, skupinovou 
a samostatnou prací. 

Z hlediska klíčových kompetencí předmětu žák pracuje s učebnicemi, další literaturou, 

internetem, vyjadřuje se psanou i mluvenou formou kultivovaně, obsahově jasně a 

logicky,používá správné biologické a ekologické pojmy, které byly součástí výuky, zvolí při 

řešení problémů odpovídající postup, efektivně se učí, má potřebu se vzdělávat. 

 

V rámci průřezových témat žák získá právní vědomí, schopnost komunikace, pochopení 

zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka, povědomí o základních 

ekologických zákonitostech a negativním vlivu působení člověka na životní prostředí, znalosti 

o druzích odpadů, jejich zneškodňování a způsobech minimalizace množství, profesní 



Školní vzdělávací program – Sklář 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 65 

odpovědnost za stav životního prostředí, znalost právních norem v oblasti ochrany životního 

prostředí, dovednosti a používání informačních technologií při vyhledávání informací. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Vědomosti žáků jsou ověřovány a hodnoceny písemnými testy, ústním zkoušením a 
hromadným opakováním. Při hodnocení žáka se přihlíží nejen k úrovni osvojených 
vědomostí a dovedností, ale také k jeho aktivitě při vyučování, dovednosti vyhledávat 
informace, třídit je a aplikovat teoretické poznatky při řešení problémů z praxe. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka souvisí i s jeho schopností prezentovat a obhajovat 
výsledky. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Předmět rozvíjí komunikativní klíčové kompetence, kompetence řešit problémy, 
kompetence k práci s informacemi a využívání informačních a komunikačních 
technologií. Mimo klíčové kompetence rozvíjí odborné kompetence, a to schopnost 
aplikovat získané přírodovědné znalosti, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou 
a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, chápat význam životního 
prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět základy ekologie svým obsahem učiva doplňuje přírodovědné vzdělání, které 
dále zahrnuje chemii a fyziku. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 37 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Ho
d. 

 

- vysvětlí názory na vznik a vývoj života na 

naší planetě, co tomu předcházelo a jakým 

způsobem se organismy vyvíjely 

- vyjmenuje a vysvětlí základní společné znaky 

živ. soustav 

- popíše stavbu všech typů buněk, porovná je, 

vysvětlí rozdíly v metabolizmu v návaznosti 

na stavbu buněk 

- uvede základní dělení organizmů podle 

stupně složitosti, porovná je 

- orientuje se v základních genetických 

pojmech a jejich významu 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 

Základy biologie 
- vznik a vývoj života na 

Zemi 

- vlastnosti živ. soustav 

- typy buněk, dělení buněk 

- rozmanitost organismů a 

jejich charakteristika 

- dědičnost a proměnlivost 

- biologie člověka 

- zdraví a nemoc 

 

 

 

 

EKO 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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těla a funkci orgánů a orgán. soustav 

- zná zásady správné výživy a zdravého 

životního stylu 

- uvede původce nejznámějších onemocnění a 

způsob ochrany proti nim 

- vyjmenuje a vysvětlí druhy závislostí, které 

škodí zdraví a popíše způsoby boje proti nim 

 

- vysvětlí základní ekologické pojmy a zná 

jednotlivé ekologické obory 

- charakterizuje vztahy mezi organizmy a 

prostředím 

- rozliší a charakterizuje abiotické a biotické 

podmínky života 

- vysvětlí pojem ekosystém, popíše jeho stavbu 

a funkci, rozliší jednotlivé druhy 

- vysvětlí potravní vztahy v přírodě a uvede 

konkrétní příklady 

- popíše podstatu oběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

- vysvětlí pojem krajina, rozliší a 

charakterizuje jednotlivé typy krajin a jejich 

využívání člověkem 

 

- charakterizuje hlavní vývojové stupně, má 

přehled o historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

- vysvětlí zpětnou vazbu mezi životním 

prostředím a člověkem 

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a 

energií z hlediska jejich obnovitelnosti, 

dokáže posoudit vliv člověka na prostředí 

jejich využíváním 

- orientuje se v druzích odpadů, ve způsobu 

nakládání s nimi a možnostech snížení jejich 

produkce 

- uvede příklady globálních problémů 

životního prostředí a uvede možnosti jejich 

řešení v rámci světa a našeho regionu 

- charakterizuje znečišťující látky v ovzduší, ve 

vodě, v půdě a vyhledává informace o 

aktuální situaci i s ohledem na zdraví člověka 

- uvede způsoby ochrany přírody, má přehled o 

chráněných územích v ČR a v regionu 

- orientuje se v nejdůležitějších zákonech na 

ochranu živ. prostředí a přírody 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

enviromentálních, ekonomických, 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologie 
- základní ekologické 

pojmy 

- ekologické faktory 

prostředí – sluneční 

záření, teplota, ovzduší, 

voda, půda, populace, 

společenstvo 

- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a 

tok energií 

- typy krajiny 

 

 

 

 

Člověk a životní 
prostředí 
- vzájemné vztahy mezi 

člověkem a prostředím 

- dopady činnosti člověka 

na životní prostředí 

- přírodní zdroje energií a 

surovin 

- odpady 

- globální problémy 

- ochrana přírody a krajiny 

- nástroje společnosti na 

ochranu životního 

prostředí 

- zásady udržitelného 

rozvoje 

- odpovědnost jedince za 

ochranu přírody a 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO 

1,2 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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technologických a sociálních přístupů k 

ochraně živ. prostředí 

- zdůvodní odpovědnost každého člověka za 

ochranu přírody a živ. prostředí 

- na konkrétním příkladu ze života navrhne 

řešení vybraného enviromentálního problému 
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Učební osnova předmětu  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 102 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Výuka tělesné výchovy navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je 
rozvíjí. 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. 

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 občanská nauka, biologie, fyzika a 
ekologie. Navíc žáci absolvují přednášky vedené odborníkem v dané oblasti jako např. 
Sexualita a partnerské vztahy, Návykové látky, Komunikace v kolektivu, Zásady 1. 
pomoci atd. 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. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo v tělesné výchově představuje plánovitý systém vědomostí, pohybových 
dovedností a schopností, které si žák má osvojit. Základními prvky systému učiva jsou 
poznatky a činnosti. Ve vyučovacím procesu se poznatky transformují do vědomostí a 
činnosti do pohybových dovedností a schopností. Činnosti v tělesné výchově nacházejí 
své uplatnění v provádění tělesných cvičení, která se týkají těchto oblastí: pořadová 
cvičení, kondiční cvičení, gymnastika a tanec, atletika, sportovní hry, úpoly, testování 
všeobecné pohybové výkonnosti, sezónní aktivity (bruslení, lyžování, plavání, turistika). 
Základní organizační formou povinného předmětu tělesná výchova je vyučovací hodina 
v rozsahu 45 minut jednou (dvakrát) týdně. Každá vyučovací hodina je relativně 
uzavřeným a samostatným celkem, který ale vždy úzce navazuje na předcházející i 
následující hodiny. 

POJETÍ VÝUKY:  

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 
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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. V tělesné výchově 
si žáci 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. Tělesná výchova 
komunikuje s dalšími předměty. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, posilovně, na školním hřišti, na hřišti 
sousední ZŠ (atletický ovál, sektory na lehkou atletiku, 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. Hodnocení můžeme realizovat ve 
vyučování tělesné výchovy také pomocí souhlasných či nesouhlasných gest, mimikou, 
resp. výrazem tváře. Klasifikujeme v rozsahu pěti stupňů, 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 KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

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

Kompetence 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)-sledování,zaznamenávání, vyhodnocování.  
Umožňují zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně, motivují žáky 
výhodami, které skýtá v životě pěkná postava, zdravý životní styl a možnost kdykoliv se 
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bez problémů zapojit do skupiny lidí hrajících volejbal (fotbal, basketbal, petanque….). 
Ve volném čase s možností navázání nových kontaktů a uváděním příkladů z oblasti 
sportu, hodnotí žáky důsledně podle individuálního zlepšení, usměrňují žáky ke kladné 
reakci na kritiku, hodnocení a dobře míněné rady, předkládají žákům dostatek zpětných 
informací o jejich činnosti a výkonech, umožňují vzájemné hodnocení žáků a 
sebehodnocení, vytváří dostatek příležitostí pro osvojování a praktické využití 
vyrovnávacích cvičení (ve škole i mimo školu). Používají následující formy vzdělávání: 
soutěže, turnaje, diskuze, testy apod. 

Kompetence k řešení problému: Učitelé podporují žáky ke kreativitě při utváření 
pohybových skladeb (samostatně nebo ve skupinách), volných gymnastických sestav, 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 
schopnost žáků odhalovat vlastní chyby, používat odborné názvosloví, gesta, signály a 
jednoduše zakreslit cvičení, povzbuzují žáky k zavádění alternativních řešení ve výběru 
náčiní, losování, zahájení a ukončování sestav, délky hrací doby, úpravy pravidel podle 
aktuálních podmínek. Používají k tomu následující formy vzdělávání: projekty, kurzy, 
soutěže 

Kompetence komunikativní: Učitelé zapojují žáky do prezentace poznatků, zážitků a 
výsledků získaných při sledování sportovních utkání v médiích, při školních soutěžích a 
při vyhodnocování svých výkonů, směřují žáky k využívání dostupných prostředků 
komunikace (internet, televize, knihy, časopisy…), 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, okamžitě s žáky řeší otázky šikany, přístupu k 
osobnímu a školnímu majetku. Používají k tomu následující formy vzdělávání: 
mimoškolní aktivity, kooperativní formy výuky, turnaje. 

Kompetence sociální a personální: Učitelé podporují u žáků chování v duchu tolerance, 
hru fair play a schopnost empatie, informují žáky o negativech sportu (doping, korupce 
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…), vyzvedávají přednosti 
každého žáka. 

Formy vzdělávání: týmová práce 

Kompetence občanská: Učitelé vedou žáky ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých 
cílů v rámci získávání pohybových dovedností a rozvíjení pohybových schopností ve 
volném čase a k aktivnímu zapojení do dění v obci (pomoc při organizaci turnajů, 
budování sportovišť, soutěží pro mladší děti…), rozvíjejí dovednost poskytnout 1. pomoc 
a zachovat se zodpovědně při mimořádné událost. Používají k tomu následující formy 
vzdělávání: grafické zaznamenávání výkonnostního růstu. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  
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Předmět využívá a doplňuje učivo předmětů základy ekologie a  fyzika. Vytváří základní 
pohybové dovednosti člověka. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 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 1. 

pomoci 

 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, 

taktéž vzhledem k budoucímu 

povolání 

- uplatňuje vzájemnou pomoc při 

cvičení 

- rozvíjí své kondiční schopnosti 

 

 

- rozvíjí orientaci v prostoru a v čase; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

- sestaví pohybové vazby 

- koordinuje pohyb a rozpoznává 

pohyby 

- aplikuje dovednosti.(přemet stranou, 

kotoul letmo, stoj na rukou, roznožka, 

výmyk, přešvih, toč jízdmo, houpání 

ve svisu, překoty atd.) 

 

- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zjišťuje fyziologické hodnoty a 

motorické výkony 

- používá získané zásady sportovního 

tréninku 

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, strečing, 

šplh, (tyč, lano) 

- aerobik (dívky) – dance, 

interval, bodystiling 

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1, 

ČSAP 

1 

1 

Průb

ěžně 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěžně 

 

 

 

 

 

 

 

H9 

D13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H11 

D09 
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- aplikuje znalosti osobní aerobní a 

svalové zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

 

- rozpozná ukazatele své tělesné 

zdatnosti, předvídá situace a rozpozná 

netradiční situaci 

- 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 se základy, principy a 

možnosti různých sportů 

- utváří si „ pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

 

 

 

Úpoly 
- pády – vpřed, vzad 

- 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 

- 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 

 

Netradiční sporty 
- stolní tenis 

- technika úderů (forhend, 

bekhend, podání) 

- hra 

 

 

 

 

H2 

 

 

 

 

H11 

D11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

D1 

 
 
 
 
 
2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné sportovní činnosti a okolním 

podmínkám (klima, zařízení, hygiena, 

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

zásady chování 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Sklář 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 73 

bezpečnost) 

- seznamuje se s odbornou terminologií, 

dokáže vyhledat potřebné informace 

týkající se zdraví a pohybu 

- prokáže dovednost poskytnutí 

1.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 

 

- provádí 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 

- 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 

- význam pohybu pro zdraví 

- pravidla her a soutěží, záchrana 

a dopomoc. 

- negativní vliv alkoholu a tabáku 

na lidský organismus  

- zásady 1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

1 

 

 

 

 

 

ODS 

1 

ČSAP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průb

ěžně 
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soutěží 

 

- rozpozná ukazatele své tělesné 

zdatnosti, předvídá situace a rozpozná 

netradiční situaci, umí zpevnit a 

uvolnit své tělo 

 

- 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 
- pády – vpřed, vzad 

- 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 

- hra 2 na 2 

- 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 činnost jednotlivce 

- vedení a zpracování míčku, 

střelba na bránu 

- hra 3 na 3 

 

Netradiční sporty  
- stolní tenis 

- technika úderů (forhend, 

bekhend, podání) 

- hra  
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3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 32 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 

- hlavní faktory sestavování a 

vedení sestav všeobecně 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Průb

ěžně 
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- dokáže vyhledat potřebné informace 

týkající se zdraví a pohybu 

- prokáže dovednost poskytnutí 1. 

pomoci, orientuje se v nabídce 

antikoncepce 

- uplatňuje ve svém jednání znalosti o 

stavbě a funkci lidského těla 

- diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, umí si připravit 

program osobního rozvoje; 

 

- 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; 

- rozpoznává souhyby; 

 

- 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 

rozvíjejících nebo cíleně 

zaměřených cvičení 

- pravidla her a soutěží, záchrana 

a dopomoc 

- prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti, obratnosti 

a pohyblivosti 

- 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 

3,6 

 

 

 

ODS 

1 

ČSAP 

1 
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zásady sportovního tréninku, aplikuje 

znalosti osobní aerobní a svalové 

zdatnosti, pohyblivosti 

- orientuje se v pravidlech atletických 

soutěží 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3,6 

 

ODS 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
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- seznamuje se se základy, principy a 

možnostmi různých sportů 

- utváří si „ pohybovou gramotnost“ pro 

netradiční sporty 

 

Netradiční sporty  
- softball 

- herní činnosti jednotlivce 

(odpal, chytání) 

- řízená hra 

- frisbee 

- herní činnosti jednotlivce 

(forhend, bekhend, chytání) 

- řízená hra 

 

H2 

D2 
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Učební osnova předmětu  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 102 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL: 

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky na to, aby byli schopni 
pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu vlastního studia, 
zejména ve spojení s ostatními předměty (výtvarná výchova, materiály a technologie, 
matematika, technické kreslení, chemie), tak i v dalším vzdělávání, výkonu povolání, v 
soukromém i občanském životě. 

Žáci se naučí pracovat s běžnými základními a aplikačními programy, vyhledávat a 
zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, využívat grafické programy pro 
svoji tvorbu a pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 
Cílem je, aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů 
souvisejících se studiem i budoucí prací. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo učebního oboru navazuje na dosažené znalosti absolventa 9. třídy základní školy. 
Tyto znalosti a dovednosti jsou však velmi nevyrovnané, vyučující na tuto skutečnost 
bere zřetel a v 1. ročníku rozdílnou počáteční úroveň sjednocuje. Součástí výchovy bude 
i rozvíjení kompetencí žáka v oblasti hodnocení informací z hlediska jejich věrohodnosti. 

Základním technologickým prostředkem pro práci s informacemi je počítač, většinou 
propojený do sítě. Získané poznatky žáci využijí i v jiných předmětech, zvláště pak při 
přípravě projektů. 

POJETÍ VÝUKY:  

Těžištěm výuky je nácvik dovedností a schopností vyhledávat, zpracovávat a 
vyhodnocovat informace. Základním prostředkem je provádění praktických úloh při 
pochopení funkce jednotlivých kroků. Objektem zpracování bude text a obraz, případně 
číslo. Předmětem výuky bude i porozumění získaným výsledkům. Při volbě použitých 
postupů se bude klást důraz na jejich racionalizaci. S tím úzce souvisí probírání vazeb 
získávaných dovedností s praktickou zkušeností žáka z osobního i profesního života. 
Důležitá je návaznost na učivo v jiných předmětech (výtvarná výchova, materiály, 
technologie, matematika, technické kreslení, chemie, občanské kompetence atd.) a v 
projektech, případně v dalších samostatných pracích. 
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Učivo je členěno do tří ročníků tak, aby byl v jednotlivých ročnících respektován vývoj 
dovedností a dále návaznost na využití získaných dovedností v jiných předmětech. 
Některé tematické celky se stupňovitě opakují v obou ročnících. 

Základním metodickým postupem je výklad učitele na praktickém příkladě a následná 
zpětná vazba v kontrolní individuální praktické úloze. Dalšími metodami jsou týmová 
práce a sebehodnocení realizované zejména při zpracovávání projektů, samostatná 
práce, řešení komplexních úloh. 

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 specifiky oboru, v němž je žák připravován. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení se provádí ústně, písemně i formou praktických úkolů (cvičení, samostatné 
práce, souhrnné práce, projekty, testy s použitím počítače). 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Cílem vzdělávání v informační a komunikační technologii je dosažení takové úrovně 
klíčových kompetencí, které umožní aktivně pracovat s informacemi, zejména je 
vyhledávat, zpracovávat a nadále využívat. Absolventi budou schopni zpracovávat věcně 
správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i odborná témata, 
pracovní a jiné písemnosti. Naučí se kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce; 
spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných činností. Žáci budou vedeni 
k tomu, aby určili jádro problému a získali informace potřebné k jeho řešení. V 
neposlední řadě budou také vedeni k tomu, aby uměli vyhledat informace o možnostech 
dalšího vzdělávání, rekvalifikace a využívat poradenských a zprostředkovatelských 
služeb. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Průřezové téma Informační a komunikační technologie, tj. schopnost používat 
prostředky informačních a komunikačních technologií má v současné době průpravnou 
funkci nejen pro odbornou složku vzdělávání, ale i pro vzdělávání všeobecné. Prostupuje 
všemi předměty. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- zná základní hardwarové (HW) 

vybavení počítače 

- chápe schéma počítače 

- charakterizuje jednotlivá zařízení;  

- rozlišuje paměťová media;  

- je schopen připojit či vyměnit periférie 

 

 

- vyjmenuje základní funkce operačního 

systému 

- popíše vývoj operačních systémů; 

- vyjmenuje další programové vybavení 

- chápe nutnost antivirové ochrany; 

- využívá komprese dat 

- rozlišuje software (SW) z hlediska 

ochrany autorských práv 

 

 

- ovládá manipulaci s okny 

- nastaví si prostředí Windows 

- zorganizuje si pracovní plochu  

- používá nápovědu 

 

 

- chápe systém ukládání dat 

- orientuje se ve struktuře adresářů 

- zná základní typy souborů 

- soubory kopíruje, ukládá, otvírá 

- vyhledává soubory 

- vytvoří zástupce na ploše 

 

 

- zná možnosti nastavení systému  

- je schopen přidat či odebrat HW i SW 

 

 

 

- vytvoří obrázek, schéma v Malování; 

- upraví si existující obrázek 

- ovládá Kalkulačku 

- vytvoří jednoduchý textový dokument 

 

Hardware (HW) 
- BOZP s VT 

- vstupní a výstupní zařízení  

- paměti  

- základní deska, procesor 

- další vývoj HW 

 

 

Software (SW) 
- operační systémy 

- kancelářský software 

- grafický software 

- antivirová ochrana 

- komprese dat 

- další software 

 

 

 

Prostředí MS Windows 
- práce s okny 

- plocha, ikony 

- nabídka Start 

- vlastní nastavení 

 

Správa dat 
- soubory, adresáře (složky), 

disky 

- stromová struktura disků 

- základní typy souborů 

- základní operace se soubory 

- vyhledávání souborů 

 

Ovládací panely 
- možnosti nastavení  

- přidání či odebrání HW 

- přidání či odebrání SW 

 

Příslušenství Windows 
- Malování  

- Kalkulačka 

- Poznámkový blok 

- Word Pad 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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- formátuje text 

- používá schránky pro kopírování a 

přesouvání textu 

- používá číslování, odrážky 

- člení text pomocí tabulátoru 

- člení text do sloupců 

 

 

 

 

- rozlišuje možnosti ukládání souborů 

- upraví text k tisku, nastaví možnosti 

tisku 

- nastaví okraje, vzhled stránky 

- využívá kontroly pravopisu 

- kopíruje text mezi dokumenty; 

- vyhledává v dokumentu 

 

Práce s textovým editorem  
- pravidla psaní textu 

- fonty písma, velikost 

- zdůraznění v textu 

- zarovnání textu  

- číslování, odrážky 

- barvy, rámečky 

- tabulátory 

- sloupce 

 

Dokumenty 
- uložení, uložení jako  

- otevření existujícího dokumentu 

- náhled, tisk 

- vzhled stránky 

- kontrola pravopisu 

- šablona dokumentu  

- práce ve více oknech 

- vyhledávání v dokumentech 

IKT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 

1,2, 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vkládá do textu obrázky ze souboru, z 

internetu; 

- používá galerii Klipart 

- vytvoří nadpis  pomocí WordArtu; 

- vkládá a formátuje textová pole 

- chápe možnosti hypertextových 

odkazů 

 

- vytvoří tabulku ve Wordu 

- edituje vytvořenou tabulku 

 

 

 

 

- chápe rozdíl mezi lokální a globální 

sítí 

- vyhledává informace na internetu; 

- zná i další služby a možnosti 

 

 

 

- zná adresování e-mailových schránek 

- spravuje vlastní e-mail 

- je schopen použít ke správě e-mailu 

Vkládání objektů 
- obrázky, ClipArt 

- WordArt 

- textové pole  

- hypertextový odkaz 

- další objekty 

 

 

Tabulka 
- vytvoření tabulky 

- editace tabulky 

- převedení textu na tabulku a 

tabulky na text 

 

Počítačové sítě 
- lokální počítačové sítě  

- internet, MS IE  

- historie internetu 

- služby internetu 

- možnosti připojení 

 

Elektronická pošta 
- poštovní server 

- správa e-mailu 

- Outlook 

IKT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

 

IKT 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5 
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program Outlook 

- zná i další nástroje Outlook 

 

- zná typy grafických formátů, 2D a 3D 

grafiku 

- orientuje se v nabídce grafického SW 

- chápe výhody digitální fotografie 

 

 

 

- popíše základní nástroje programu  

- chápe možnosti využití programu v 

praxi 

 

 

Počítačová grafika  
- typy grafických formátů 

- prohlížeče obrázků 

- SW pro úpravu obrázků 

- obrázky na internetu  

- digitální fotografování 

 

Grafický program  
- základní nástroje 

- ukázky prací 

 

IKT 

2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 32 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vytvoří tabulku v Excelu 

- formátuje části tabulky 

- chápe výhody definování typu dat v 

buňce 

 

- chápe adresaci buněk 

- používá automatické vytváření 

posloupností v Excelu 

- konstruuje výpočty v tabulkách  

- vypočítá hodnotu výrazu 

- používá některé funkce 

 

 

 

- zná typy grafů a jejich užití 

- sestrojuje z tabulek grafy 

- edituje sestrojený graf 

 

 

 

- chápe pojem databáze 

- je schopen využít Excelu k práci s 

databází 

- ovládá třídění databáze a užití filtrů 

 

 

- chápe pojem a použití prezentací 

 

 

 

Tabulka - Excel 
- formát buňky 

- formát sloupce, řádku, bloku 

- vytvoření tabulky 

 

Funkce 
- adresování buněk 

- posloupnosti 

- jednoduché výpočty, vzorce 

- hodnota výrazu 

- suma, průměr 

- matematické funkce 

- statistické funkce 

 

Grafy 
- typy grafů 

- průvodce tvorby grafů 

- editace grafů 

- grafy matematických funkcí 

 

Databáze 
- vytvoření databáze 

- třídění 

- filtry 

 

 

Prezentace 
- počítačová prezentace 

- možnosti využití 

 

Power Point 

IKT 3 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

 

IKT 5 

 

 

 

 

 

 

IKT 4 

 

 

 

 

 

IKT 4 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 
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- edituje jednotlivé snímky 

- vkládá do snímků objekty 

- edituje objekty snímku 

- upraví pořadí snímků 

- nastaví časování 

- chápe možnosti animací v prezentaci 

- vytvoření snímků 

- vkládání objektů do snímků 

- editace textu  

- editace tabulky  

- obrázek v prezentaci 

- organizační diagram 

- šablona prezentace  

- řazení snímků 

- časování prezentace 

- animace prezentace 

- animace snímku 
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Učební osnova předmětu  

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 169 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vybavit žáka vědomostmi praktického a teoretického základu tak, aby je dokázal využít 
při řemeslném zpracování keramických a sklářských výrobků v praxi. Současně také 
rozvíjet estetickou stránku osobnosti žáka. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žáci získají v průběhu 1. – 3. ročníku dovednosti a znalosti: 

v kreslení náčrtů a skic podle modelu a vlastního názoru 

ve výběru a použití základních výtvarných technik vzhledem k oboru 

v rozvíjení a uplatňování vlastní představivosti v užité tvorbě    

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je směřována, aby žák dovedl uplatnit požadovanou představivost a 
obrazotvornost při výtvarném řešení výrobku, přizpůsobit dekorační řešení plochy 
tvaru výrobku, materiálu a zařízení, posoudit estetičnost a funkčnost výrobku, 
orientovat se v tradičním i současném pojetí umělecké tvorby a řemesel, využívat 
všechny dostupné zdroje při získávání informací a zpracovat je v samostatné práci. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Kritériem pro hodnocení v předmětu je aktivní účast v hodinách, porozumění a 
prezentace probrané látky, vlastní návrhová a realizační tvorba. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

 

Předmět napomáhá rozvíjet tvůrčí aktivitu ve vztahu k technickým a technologickým 

možnostem, prohlubuje orientaci žáků ve vývoji designu, v jeho současných trendech, rozvíjí 

schopnost vnímat specifické rysy a požadavky doby na výrobek a jeho zpracování, 

propojením vědomostí a dovedností vybavuje žáka pro profesní kariéru a s tím související 

potřebu celoživotního učení. Napomáhá rozvíjet úctu k materiálním a duchovním hodnotám, 

dobrému životnímu prostředí. Rozvíjí schopnost aktivně poznávat okolní prostředí, získávat 

informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů. Napomáhá 
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uvědomit si zodpovědnost v přístupu k vlastnímu vzdělání a celoživotnímu učení, motivuje k 

aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, působí pozitivním směrem na jednání k 

druhým, napomáhá propojit poznatky a dovednosti z teoretické a praktické výuky. 

Výsledkem vzdělávání je žák, který je vybaven vědomostmi a dovednostmi z oblasti 
zpracování příslušného produktu a který se dokáže orientovat v možnostech výtvarného 
řešení výrobku a umí zvolit vhodný postup. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět výtvarná příprava má největší propojení hlavně s odbornou a praktickou částí 
výuky (technologie, odborný výcvik). 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- orientuje se v organizaci předmětu 

- prokáže základní technickou zručnost 

v předmětu 

- zvládne techniku kresby tužkou a 

perem 

 

 

 

 

 

 

- dokáže posoudit výrobek z hlediska 

funkčnosti a estetičnosti 

- rozlišuje tradiční a současné pojetí 

umělecké tvorby 

- dokáže se orientovat v základních 

požadavcích na výrobek 

 

 

 

- ovládá zákonitosti perspektivy 

- nakreslí perspektivu předmětů ve 

správném pohledu 

 

 

 

 

Výrazové a vyjadřovací 
prostředky 
- seznámení se s pomůckami a jejich 

uplatněním 

- bod, skvrna – opakování a rozvíjení v 

ploše, A5 

- čára 

- textura 

- návrh plošné kompozice vytvořené z 

linií a šrafur, A4 

 

Kompozice a technická estetika 
výrobku 
- kompozice – tvar výrobku vzhledem k 

estetičnosti a funkčnosti, A5 

- design 

- kýč 

 

 

Perspektiva 
- teorie perspektivy 

- kresba jednoduchých kubických 

předmětů, A4 

- kresba jednoduchých rotačních 

předmětů, A4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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- výtvarně řeší výrobek ve vztahu ke 

svému oboru 

 

 

 

 

 

 

- kreslí přírodniny podle předlohy i 

modelu 

 

 

 

 

- kreslí dekorativní i užitkové výrobky 

podle předlohy nebo své fantazie 

 

Kreslení výrobků žákovy 
odbornosti podle předlohy a 
názoru 
- kresba jednoduchého dekoru ve vztahu 

k tvaru výrobku 

- jednoduchý reliéf 

- kresba jednoduchých sklářských 

výrobků 

 

Studie přírodnin 
- kresebné studie rostlin, květeny, 

plodů, A5 

 

 

Vlastní návrhy a výtvarné řešení 
výrobků 
- návrhy výrobků, dekorů a jejich 

provedení 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- kreslí věcné studie 

- zhotoví kresebně všechny uvedené 

úkoly zvládnutými technickými 

prostředky 

- ovládá postupy stylizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládá zákonitosti působení barev 

- kreslí jednoduché dekorativní výrobky 

podle modelu a fantazie 

- navrhne dekor spolu s technikou 

provedení 

 

 

 

 

 

 

- kreslí dekorativní studii, včetně 

Kresba 
- studijní kresby přírodnin (zelenina, 

ovoce) 

- struktura přírodnin 

- celek a detail 

- věcné studie živočišných aj. motivů 

- tužka, rudka, perokresba 

- návrh dekoru dle potřeb oboru 

- využití škály témat při tvorbě dekoru 

(město, pohádka, folklór aj.) 

- využívání základních a netradičních 

prostředků při tvorbě 

  

Barva 
- teorie a nauka o barvách 

- zapouštění, rozfoukávání, tupování 

- pomocí výřezu vyhledání 

dekorativního motivu 

- dekorativní řešení plochy pomocí 

barevných plošek - struktur 

- pastel – vykrývání ploch pomocí 

šablon,  A3 

- návrh dekoru  

  
Dekor 
- vývoj a současné tendence v 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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barevného provedení 

 

 

 

 

 

- v průběhu školního roku si zvolí, s 

ohledem na probíraná témata, téma 

své ročníkové práce, které zpracuje v 

návrhu i prakticky 

- posuzuje kompozici výrobku 

vzhledem k jeho estetičnosti a 

funkčnosti 

jednotlivých oborech 

- dekor a ornamentální motiv 

- výrazové možnosti a kompoziční 

vztahy  

 

Aplikace v oboru 
- hledání návaznosti a vzájemné 

spolupráce mezi obory při výtvarném 

řešení 

 

 

 

 

 

2 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 64 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- aplikuje základní dovednosti psaní, 

kreslení a konstruování písma 

- pracuje se škálou výtvarných pomůcek 

a materiálů 

 

 

 

- zvolí typ a techniku v souladu s 

výtvarným záměrem a ohledem na 

studovaný obor 

 

- k návrhům zpracuje potřebnou 

dokumentaci 

  

 

 

 

 

- ovládá základní postupy kresby částí 

lidského těla 

 

 

 

Písmo 
- historie 

- základní prvky a charakteristické 

znaky 

- písmo jako součást kompozice 

- využití písma v dekoru 

 

Tematické práce 
- příroda – stylizace, návrh dekoru 

- zvířata – stylizace, návrh dekoru 

 

Technický výkres  
- druhy čar 

- práce se šablonou 

- kótování 

 

Postava  
- lidské tělo, proporce částí lidského těla 

a celé figury 

12 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

 

 

 

26 
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Učební osnova předmětu  

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 35 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vést žáky k přesné, pečlivé práci a současně rozvíjet estetickou stránku jejich osobnosti. 
Rozvíjet a upevňovat prostorovou představivost a obrazotvornost při znázorňování 
těles. Prohlubovat grafické dovednosti, dbát na dodržování technických norem a 
pravidel při zhotovování jednoduchých technických výkresů jako profesního 
předpokladu a součásti profilu absolventa. Naučit se pracovat s dokumentací, umět číst a 
najít potřebné informace v technických výkresech, normách a dalších zdrojích 
dokumentace. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žáci se seznámí s pomůckami, které se používají při technickém kreslení, procvičí si 
techniky rýsování, konstrukční a geometrické postupy. Učí se základním zobrazovacím 
metodám – kosoúhlé promítání do jedné průmětny a pravoúhlé promítání na tři 
průmětny.  Seznámí se s nutností správné dokumentace a jejím významem. Naučí se číst 
a kreslit různé typy technických výkresů s využitím norem a pravidel. 

POJETÍ VÝUKY:  

Učivo bude vysvětlováno převážně formou výkladu teorie s maximálním využitím 
příkladů a vzorů. Následné praktické procvičování v systému typových úloh je nezbytné. 
Důraz bude kladen na úroveň vedení vlastních sešitů, na grafickou, estetickou úroveň a 
technickou správnost zadaných úloh. K výuce budou využívány tabulky, normy, 
skutečné výkresy, učebnice, sady modelů, připravené pracovní listy. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnoceno je správné řešení zadaných úkolů v grafické podobě s ohledem na 
technickou správnost a grafickou úroveň, znalost základních pravidel technického 
kreslení, správnost řešení v zadaných úkolech při práci s technickou dokumentací, 
úroveň vedení sešitu a úroveň přesnosti, svědomitosti a čistoty při vypracování dalších 
úkolů, včetně domácích.   Při hodnocení jsou zohledněni žáci se specifickými poruchami. 
Je dodržován individuální přístup k žákům. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Tento předmět přispívá významnou měrou k profilování žáka jako technicky zdatného 
pracovníka. Souvisí s výukou v odborných předmětech – v technologii a odborném 
výcviku– rozvoj technologických, matematických, estetických kompetencí. Napomáhá 
vývoji logického myšlení, k pochopení potřeby dodržování norem, technologických 
postupů a tím k pracovní kázni.  

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Vazby na ostatní vyučovací předměty se projevují zejména v návaznosti na učivo 
předmětů technologie a odborný výcvik. Učivo využívá veškerých vědomostí a 
dovedností, které žáci získali v matematice. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- ovládá normalizované písmo, psaní s 

použitím šablony i od ruky  

 

 

 

 

 

 

 

 

- konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly 

pomocí úhloměru 

- narýsuje přesně a správným postupem 

kružnici, kruhový oblouk; 

- pomocí kružítka a pravítka sestrojí 

pravidelný 3,4,5,6,8- úhelník 

- vytvoří kompozici z geometrických 

těles 

 

- osvojí si pojmy průmětna, nárysna, 

půdorysna, bokorysna, nárys, půdorys, 

bokorys 

- odliší promítání na jednu, na tři 

průmětny 

- konstruuje průměty těles 

- vyznačí na těchto průmětech 

Úvod, normalizace v technickém 
kreslení 
- význam technického kreslení, 

pomůcky 

- technické kreslení – druhy výkresů, 

formát, skládání 

- druhy čar, měřítko 

- normalizované písmo, psaní s 

použitím šablony i od ruky 

 

Základní geometrické konstrukce  
- rýsování kolmic a rovnoběžek, úseček, 

úhlů 

- rýsování kružnic, kruhových oblouků 

- rýsování pravidelných mnohoúhelníků  

- kompozice z geometrických těles 

 

 

 

Zobrazování na technických 
výkresech 
- způsoby zobrazování 

- kosoúhlé promítání na jednu průmětnu 

- pravoúhlé promítání na tři průmětny 

- zobrazování jednoduchých a 

složených těles 

- kótování, základní pojmy, pravidla 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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viditelnost jednotlivých hran tělesa; 

- představí si těleso v prostoru 

- kreslí v měřítku, kótuje jednoduché 

součástky 

 

 

 

 

- vysvětlí význam popisového pole na 

výkrese 

- pozná na výkresu opracování a úpravu 

povrchu, přesnost rozměru 

- pozná základní strojní součásti, přečte 

jejich rozměry, seznámí se se 

strojnickými tabulkami, normami 

 

 

 

 

- charakterizuje jednotlivé součásti 

výrobní dokumentace 

- rozlišuje druhy výkresu podle obsahu, 

měřítka 

- je informován o dalších normách a 

pravidlech, vyčte základní data 

z výkresů, schémat, návodů s důrazem 

na sklářské výrobky 

 

 

- kótování průměrů, poloměrů, oblouků 

a úhlů 

- kótování plochých součástí 

- kótování těles 

- předepisování přesnosti rozměrů a 

jakosti povrchu 

 

Výrobní výkresy 
- popisové pole výkresu a tabulky 

technických údajů 

- předepisování přesností rozměrů a 

jakosti povrchu 

- kreslení a označování závitů 

- kreslení šroubů 

- kreslení matic 

- kreslení dalších součástí-kolíky, klíny, 

pružiny, pera, hřídele/dle výběru/ 

 

Výrobní dokumentace 
- technické podklady pro výrobu 

- doklady o výrobě-nákresy, schémata, 

- technologické podmínky, výpočtové 

listy apod. 

 

 

 

 
Opakování 
Závěrečné opakování 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Učební osnova předmětu  

TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 306 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu technologie je naučit žáky správně chápat souvislosti a návaznosti 
jednotlivých technik a postupů v celém technologickém toku sklářské výroby. Žáci 
získají základní vědomosti o všech technologiích používaných při výrobě různých druhů 
skla i při jeho zušlechťování. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k rozvoji tvůrčího, 
logického a technického myšlení žáků tak, aby dokázali správně a odpovědně plnit 
zadané úkoly a efektivně řešit problémy na pracovišti. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo předmětu technologie vychází z obsahových okruhů technika výroby a 
zušlechťování skla a sklářská výroba. Vytváří u žáků základní znalosti o sklářských 
materiálech, sklářských strojích a jednotlivých technologiích v celém výrobním toku 
sklárny. Žáci si osvojí základní technologické postupy práce na konkrétních pracovištích 
sklárny a dovedou je aplikovat při řešení konkrétních pracovních úkolů v reálném 
provozu sklárny. Důraz je kladen také na rozvoj samostatného myšlení a logického 
uvažování o kvalitě a efektivitě práce. 

POJETÍ VÝUKY:  

Při probírání učiva je volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru. Pro zvýšení 
efektivity výkladu vyučující používá IT didaktické techniky a názorných pomůcek. 
Aktivita žáků je podněcována zadáním samostatných prací – referátů nebo domácích 
úkolů týkajících se probíraného učiva. Výuku doplňují tematické exkurze do sklářských 
podniků, nebo návštěvy muzeí a výstav skla. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Úroveň osvojení znalostí žáka je hodnocena průběžně ústním a písemným zkoušením, 
hodnotí se také aktivita žáků během řízeného rozhovoru a přístup žáka k zadaným 
domácím pracím a referátům. Při odborné exkurzi vyučující hodnotí odpovědi žáků na 
položené otázky přímo na konkrétním pracovišti. Při hodnocení je kladen důraz zejména 
na hloubku porozumění probírané látce a schopnost aplikovat poznatky na praktickém 
příkladu. Do hodnocení je zahrnut také zájem žáka o obor a snaha samostatně získávat 
aktuální informace z oboru také mimo školu. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali úzký vztah mezi vlastnostmi materiálů, funkcemi 
strojních zařízení a vhodným zvolením technologických postupů. Cílem je utvářet v 
žácích dovednosti rychle, efektivně a ekologicky vyhodnotit problémové situace a 
správně aplikovat získané znalosti na jejich konkrétním řešení. Předmět se zaměřuje 
zejména na rozvoj kompetencí k učení (aby dovedli využívat ke svému učení různé 
informační zdroje a zkušenosti jiných lidí); k řešení problémů (aby dokázali volit 
správně pracovní postupy, materiály, pomůcky a zařízení vhodné ke splnění zadaného 
úkolu a uplatňovat při řešení problémů různé myšlenkové operace a postupy); 
komunikativních (srozumitelně, jazykově správně a souvisle formulovat své myšlenky, 
názory a postoje); sociálních (adaptovat se na měnící životní a pracovní podmínky a 
podle svých schopností je pozitivně ovlivňovat tak, aby výsledkem byla nejen efektivní a 
kvalitní práce, ale i spokojený a zdravý životní styl absolventa); k pracovnímu uplatnění 
(aby absolventi měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v 
oboru a orientovali se v požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky ve sklářství); 
odborných (aby vykonávali všechny pracovní úkony ve svém oboru odborně, 
zodpovědně a ekonomicky, s ohledem na ochranu zdraví svého i svých spolupracovníků, 
plnili samostatně i v týmu stanovené úkoly v souladu s technologickými postupy, 
dodržovali pracovní i technologickou kázeň.); kvalitativních (aby usilovali o co nejvyšší 
kvalitu a efektivitu své práce a dovedli pružně reagovat na technický a technologický 
pokrok v daném oboru). 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Znalosti předmětu technologie jsou úzce provázány se znalostmi z předmětů chemie, 
dějiny oboru a odborný výcvik. Učivo umožňuje prakticky aplikovat poznatky nejen 
z nich, ale i z přírodních věd (chemie, fyzika, ekologie). Zároveň se žáci učí využívat i 
informační a komunikační technologie a získané vědomosti uplatnit v praktickém životě. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- definuje sklo a popíše jeho strukturu 

- vysvětlí vznik skla a základní rozdíly 

mezi sklem a krystalickou látkou 

- roztřídí druhy skel podle složení a 

jejich použití 

 

 

 

- uvede různé druhy vlastností skla v 

Definice skla, struktura a 
vznik skla 
- technologický tok výroby ve 

sklárně 

- definice skla a vznik skla 

- druhy skel podle složení a 

použití 

 

Vlastnosti skla 
- tepelné vlastnosti 

ČSP 

1 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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závislosti na jejich složení a 

podmínkách tavení, tvarování a 

zušlechťování 

- navrhne použití skla vzhledem k jeho 

tepelným, mechanickým a optickým 

vlastnostem 

- vysvětlí ekologický a energetický 

význam elektrických vlastnost skla pro 

jeho výrobu 

 

- charakterizuje sklářské suroviny, 

základní a pomocné materiály a jejich 

vlastnosti ve vztahu k jejich použití ve 

výrobě různých druhů skel 

- specifikuje hlavní materiálové, 

manipulační, ekologické a 

ekonomické požadavky na sklářské 

suroviny 

- vysvětlí správné skladování surovin a 

manipulaci s nimi 

- uvede přehled sklotvorných surovin 

včetně účinků přísad na vlastnosti 

vyráběného skla 

- zhodnotí využití střepů 

 

- popíše zařízení malokapacitní 

kmenárny a přípravny střepů 

- charakterizuje zařízení velkokapacitní 

kmenárny určené pro velké 

kontinuální tavící agregáty 

- pojmenuje všechny typy sklářských 

tavících pecí, popíše jejich konstrukci 

a uvede jednotlivé části 

- popíše obsluhu, provoz, obsluhu a 

seřizování tavící pece pánvové, 

vanové a elektrické 

- porovná výhody a nevýhody 

pánvových a vanových pecí pro 

výrobu konkrétních typů sklářského 

sortimentu 

- vysvětlí význam a princip práce s 

jednotlivými měřícími a regulačními 

zařízeními ve sklářské huti 

 

 

 

 

- uvede všechny úpravy surovin 

- popíše technologické postupy přípravy a 

úpravy sklářského kmene a střepů 

- chemické vlastnosti 

- mechanické vlastnosti 

- optické vlastnosti 

- elektrické vlastnosti 

 

 

 

 

 

Sklářské suroviny a střepy 
- význam a rozdělení sklářských 

surovin 

- požadavky na sklářské 

suroviny 

- základní suroviny 

- pomocné suroviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojní vybavení hutního 
provozu 
- vybavení malokapacitních 

kmenáren 

- vybavení velkokapacitních 

kmenáren 

- sklářské tavící pece 

- měřící a regulační technika 

- dopravníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava a úprava sklářské 
vsázky 
- úprava surovin a příprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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- rozliší druhy žáromateriálů, popíše 

jejich technické vlastnosti a použití; 

- uvede postup temperování sklářské 

pece a výhasu 

 

 

- charakterizuje různé druhy kovových a 

nekovových materiálů používaných v 

konstrukci strojů, pro výrobu nástrojů, 

ale i pro opracování skla a manipulaci 

se skleněnými výrobky 

- uvede jejich vlastnosti a použití 

 

- charakterizuje různé druhy paliv 

používaných při tavení skla 

- zdůvodní efektivní a ekonomické 

využívání energetických surovin a 

zdrojů ve výrobě, popíše využití a 

výhody elektrické energie 

 

kmene 

- příprava střepů pro tavení 

 
Žáruvzdorné materiály 
- typy a použití žáromateriálů 

- sklářské pánve a kroužky 

- temperace a přenášení 

 

 

Kovové a nekovové 
materiály používané ve 
sklářství 
- kovy ve sklářství 

nekovové materiály – dřevo, 

plasty, papír 

 

Paliva používaná ve 
sklářství 
- plynná paliva 

- využití elektrické energie 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 105 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- vyjmenuje různé materiály pro výrobu 

forem a popíše jejich vlastnosti 

- rozliší jednotlivé typy sklářských 

forem, uvede jejich funkci a zdůvodní 

použití různých materiálů k výrobě 

forem 

- vysvětlí pravidla pro výběr dřeva a 

jeho skladování podle platných 

předpisů 

- popíše funkci hlavního strojního 

zařízení pro výrobu a ošetřování 

sklářských forem 

- uvede použití pomocných materiálů k 

ošetřování kovových forem 

- charakterizuje pracovní postupy 

opracování materiálů při výrobě forem 

a základního sklářského nářadí – 

zhotovení přířezu, jednoduché formy 

dlabáním, ořezáváním a vydrátováním 

Sklářské formy 
- materiály sklářských forem 

- typy sklářských forem 

- materiály pro ošetřování forem 

- výroba sklářských forem a 

nářadí 

- stroje a zařízení pro výrobu 

forem 

- použití různých druhů 

sklářských forem 

- ošetřování sklářských forem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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včetně jejího dokončení 

- popíše výrobu, ošetřování a použití 

forem z nedřevěných materiálů a 

vícedílných složitých forem 

 

- definuje jednotlivé fáze tavení skla a 

popíše tavící křivku 

- vysvětlí průběh chemických a 

fyzikálních pochodů při tavení 

- objasní rozdíly v procesu tavení na 

pánvových a vanových pecích, uvede 

konkrétní výhody a nevýhody a jejich 

vztah k vyráběnému sortimentu 

- popíše vady vzniklé při tavení 

- zdůvodní dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad při tavení a 

chlazení skla 

 

- orientuje se v typech a funkci 

používané měřící a regulační techniky 

ve sklářských provozech 

 

 

- specifikuje pracoviště skláře, uvede 

všechny nástroje, pomůcky a zařízení 

nutné pro ruční tvarování skla 

- vysvětlí vliv jednotlivých tepelných, 

mechanických a technologických 

vlastností skloviny na tvarování 

výrobků 

-  vysvětlí práci s nářadím, formami a 

pracovní postupy ručního tvarování; 

- popíše technologické postupy foukání 

základních typů výrobků 

- uvede harmonogram práce sklářské 

dílny – čety (včetně postupu přípravy 

pracoviště skláře a ošetřování skloviny 

během díla) 

 

- klasifikuje vady výrobků a doporučí 

jejich odstranění odborným zásahem 

- zdůvodní vady vzniklé při tvarování 

 

 

 

- vysvětlí princip a navrhne použití 

jednotlivých technik hutního zdobení 

výrobků 

- popíše základní technologické postupy 

 

 
 
 
 
Tavení skla  
- etapy tavení, tavící křivka 

- chemické a fyzikální pochody 

ve sklovině 

- technologické postupy tavení 

- rozdíly v tavení na pánvových 

a vanových pecích 

- vady skla vzniklé při tavení 

- bezpečnost práce ve sklářské 

huti 

 

 

 

Tepelně – technická 
měření 
- měření teplot a tlaku 

- monitoring na tavících pecích 

 

Ruční tvarování skla 
- pracoviště skláře 

- sklářské nářadí a pomůcky 

- pomocná strojní zařízení 

- tepelné, mechanické a 

technologické procesy 

ovlivňující kvalitu tvarování 

výrobků 

- typy výrobků 

- technologické postupy 

tvarování základních tvarů 

skleněných výrobků (odlivka, 

kalíšek, lahev, džbán atd.) 

 

 

 

Vady tvarování 
- metody identifikace vad skla 

- vady práce skláře 

- možnosti předcházení vadám  

jejich odstraňování 

 

Hutní zdobení skla 
- druhy technik hutního zdobení 

výrobků 

- základní technologické 

postupy 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 
3 
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- popíše funkci dávkovacích zařízení 

pro automatickou výrobu skla 

- uvede princip poloautomatických a 

automatických lisů a odstředivek 

- popíše konstrukci karuselových a 

řadových tvarovacích automatů 

lisofoukacích a dvakrátfoukacích pro 

výrobu obalového skla 

- vysvětlí princip úpravy těchto strojů 

pro výrobu užitkového a dekoračního 

skla 

- vyjmenuje druhy tavících pecí a 

navazujících strojních zařízení pro 

výrobu plochého skla včetně stručného 

principu výroby na každém z nich 

- popíše provoz, obsluhu a seřízení a 

výrobních linek se strojním zařízením 

pro výrobu skleněných trubic, tyčí a 

jiného technického skla 

- uvede technologický postup výroby a 

zušlechťování skleněného vlákna  

 

- zdůvodní význam chlazení a vznik vad 

chlazení ve skleněných výrobcích 

- charakterizuje druhy pnutí ve skle 

- vyjmenuje typy chladících pecí a 

popíše jejich obsluhu, seřízení a 

použití 

- popíše chladící křivku a způsoby 

kontroly chlazení; 

 

Strojní tvarování skla  
- význam strojního tvarování 

- automatické dávkování 

skloviny 

- automatické lisování 

- automatická výroba obalového 

skla   

- automatická výroba 

užitkového skla 

- výroba plochého skla 

- výroba technického skla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlazení skla  
- význam chlazení, druhy a 

vznik pnutí 

- typy chladících pecí 

- kontrola pnutí ve výrobcích 

- chladící křivka 

- vady chlazení 
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3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 96 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

 

- orientuje se ve všech základních 

způsobech mechanického 

zušlechťování skla 

- rozpozná konkrétní technologii na 

předloženém vzorku a stručně ji 

popíše 

 

- orientuje se ve složení a vlastnostech 

jednotlivých typů brusiv a leštiv 

Úvod do mechanického 
zušlechťování skla  
- způsoby mechanického zušlechťování 

skla, jejich význam, použití na 

konkrétním sortimentu a kombinace 

 

 
 
Materiály používané 
k mechanickému opracování skla 
- vázaná brusiva a leštiva 

2 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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- doporučí správné brusivo a leštivo 

vzhledem k typu skla, tvaru výrobku a 

požadovanému dekoru 

- popíše postup třídění volného brusiva 

a leštiva 

- uvede použití diamantových nástrojů 

ve sklárně 

 

- vyjmenuje a popíše jednotlivé druhy 

odstraňování nadvýrobku ve vztahu k 

typu, velikosti a tvaru výrobku 

- uvede typy strojů používaných k 

odstraňování nadvýrobku a rozdíly v 

jejich použití pro konkrétní tvary a 

velikosti výrobků 

- uvede možnosti použití dianástrojů pro 

řezání a broušení skla 

- vysvětlí funkci a použití 

automatických karuselových a 

řadových strojů pro prvotní rafinaci 

- uvede postup opukávání výrobků malé 

a střední velikosti pomocí kotoučů i na 

zakřivených plochách a velkých 

výrobcích 

- vysvětlí technologický postup a 

materiály použité k obrušování 

horních okrajů, zabrušování dýnek a 

úpravy horních okrajů sámováním 

nebo zapalováním 

- popíše konstrukci, seřízení a obsluhu 

stroje pro zavrtávání lahví a zátek 

-   popíše postup zavrtávání lahví a zátek 

 

 

- popíše brusičskou dílnu, její 

uspořádání a nutné vybavení pro 

kvalitní práci 

- vyjádří vlastními slovy zásady 

bezpečnosti práce na brusičské dílně 

- vyjmenuje nářadí a nástroje brusiče; 

- popíše konstrukci, obsluhu a seřízení 

všech typů kuličských a hranařských 

strojů 

 

 

- uvede princip broušení a jeho 

jednotlivé fáze 

- popíše pracovní postup při 

zabrušování, obrušování a 

vybrušování výrobků 

- volná brusiva a leštiva 

- třídění volného brusiva a leštiva 

- diamantové nástroje 

 

 
 
 
Prvotní opracování 
- odstraňování nadvýrobku 

- obrušování horních okrajů a dýnek 

- zapalování 

- sámování 

- zavrtávání lahví a zátek 
- automatické stroje na prvotní 

opracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení brusičských dílen  
- nástroje a nářadí používané brusiči 

- brusičská dílna – dispozice, vybavení 

- kuličské stroje 

- hranařské stroje 

 
 
 
 
 
Broušení skla 
- základní technologické postupy 

hladinářského, kuličského a 

hranařského broušení 

- bezpečnost práce, osobní ochranné 

pomůcky pro broušení 
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- uvede všechny tepelné, mechanické a 

technologické vlivy, které působí na 

kvalitu práce brusiče a výslednou 

kvalitu výrobku 

- vysvětlí technologické postupy 

předkreslování dekorů pro broušení 

- popíše postup přípravy pracoviště 

broušení včetně mezioperační kontroly 

a výměny kotoučů během práce 

- pojmenuje jednotlivé typy kuličských 

dekorů a u každého uvede specifický 

technologický postup broušení včetně 

použitých materiálů 

- uvede postup vybrušování, jemnění a 

leštění matových hvězd, kozlíků a 

dalších základních druhů dekorů 

- vyjmenuje jednotlivé typy hranařských 

dekorů a u každého uvede specifický 

technologický postup broušení včetně 

použitých materiálů 

- vysvětlí princip možností využití 

základních technologických postupů 

broušení k vytváření speciálních 

dekorů, jako jsou ozubený okraj, 

dekorativně broušené dýnko atd. 

- navrhne možnosti kombinace broušení 

jinými dekoračními technikami 

(pískování, rytí, malování) 

- popíše technologický postup při řezání 

plochého skla a vrtání otvorů 

 

 

- popíše nástroje a nářadí rytců 

- orientuje se v konstrukci polotěžkých 

a lehkých ryteckých strojů a jejich 

použití pro různé typy dekorů 

- navrhne použití brusných materiálů 

charakteristických pro jednotlivé 

druhy rytin 

- popíše složení a použití brusné pasty 

-   vyjmenuje jednotlivé druhy rytin 

- vysvětlí rozdíly v rytí tzv. na kamínku 

a na mědi vzhledem k požadovanému 

druhu rytiny 

- popíše základní technologické postupy 

rytí skla 

- charakterizuje jednotlivé druhy rytin a 

jejich specifické požadavky na brusné 

materiály a technologický postup rytí 

- rozpozná a popíše možnosti kombinace 

- tepelné, mechanické a technologické 

procesy ovlivňující kvalitu broušení 

- příprava broušení 

- předkreslování dekoru pro broušení 

- typy kuličských dekorů a specifické 

postupy jejich broušení 

- typy hranařských dekorů a specifické 

postupy jejich broušení 

- využití základních technologických 

procesů broušení pro speciální úpravy 

výrobků (ozubený okraj, dekorační 

broušení dýnek apod.) 

- broušení skla na automatických 

strojích řízených počítačem 

- výbrus v kombinaci s dalšími 

dekoračními technikami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytí skla 
- nástroje a nářadí používané rytci 

- polotěžké rytecké stroje 

- lehké rytecké stroje 

- brusné nástroje 

- brusné pasty 

- měděné a diamantové nástroje 

- druhy rytin 

- základní technologické postupy 

rytecké práce 

- druhy rytin podle vzoru a provedení 

- kombinace rytiny s vrstveným sklem a 

jinými technikami 
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rytiny s jinými zušlechťovacími 

technikami 

 

- charakterizuje jednotlivé typy šablon 

pro pískování a jejich použití pro 

konkrétní typ dekoru 

- uvede materiály používané pro 

ochranu výrobků při pískování 

- doporučí vhodná abraziva pro 

pískování 

- popíše strojní zařízení pro tvorbu 

pískovacích šablon a pískovací  kabiny 

- vysvětlí použití různých typů kabin 

pro konkrétní typy pískovaných 

dekorů 

-   popíše technologické postupy přípravy 

výrobku pro pískování – nanášení 

jednotlivých typů pískovacích šablon a 

ochranu zbývající plochy výrobku 

- podle typu dekoru navrhne a určí 

postup pískování v odpovídajícím typu 

pískovací kabiny 

 

- vysvětlí chemické reakce probíhající 

při leptání a leštění skla a složení 

leptacích a leštících lázní 

- popíše chemickou leptací a leštící 

linku 

- objasní potřebu bezpečnostních 

opatření v chemickém provozu 

- uvede složení matovacích solí a 

princip jejich působení na povrch skla 

- zdůvodní použití různých typů 

ochranných krytů při chemickém 

opracování skla 

- objasní zásady likvidace odpadních 

produktů chemického provozu 

předepsanými metodami 

-  uvede základní technologické postupy 

leptání, matování a chemického leštění 

včetně potřebné ochrany výrobků 

- popíše postup nanášení matovacích 

solí 

- vysvětlí postup neutralizace odpadních 

produktů chemického provozu 

 

- vyjmenuje nástroje a nářadí malířů 

skla a pravidla uspořádání malířské 

dílny pro ochranu zdraví při práci s 

malířskými preparáty 

 

 

 

Pískování skla  
- pískovací šablony 

- pomocné materiály pro pískování 

- stroje a zařízení pro výrobu 

pískovacích šablon 

- pískovací kabiny 

- vícepozicové pískovací stroje abraziva 

výroba a aplikace pískovacích šablon 

- ochrana výrobku při pískování 

- pískování na různých typech kabin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické opracování skla  
- složení leptacích a leštících lázní 

- ochranné kryty 

- chemické reakce 

- matovací soli 

- chemické leptací a leštící linky 

- bezpečnostní zařízení leptáren 

neutralizace odpadů 

- základní technologické postupy 

leptání, leštění a matování 

- ochrana výrobků 

- bezpečnost práce v chemickém 

provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malování skla  
- typy sklářských vypalovacích barev 

- drahé kovy 

- lazury 

- listry 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Sklář 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 100 

- rozlišuje typy vypalovacích pecí, 

výhody a nevýhody jejich konstrukce 

- vysvětlí pravidla ložení výrobků do 

vypalovacích pecí s použitím pálících 

pomůcek 

- uvede postupy nastavení režimu 

výpalu a chlazení pomocí regulačního 

zařízení 

- charakterizuje různé typy sklářských 

vypalovacích barev a způsoby jejich 

nanášení 

- popíše práci s drahými kovy a listry, 

zná jejich výrobu a způsob nanášení; 

- vysvětlí princip lazurování a použité 

materiály 

- vysvětlí postup zdobení ploch skla 

studenými i vypalovacími barvami 

ručně, štětcem, perem nebo stříkáním 

a používáním gumových razítek 

- popíše postup vytváření stříbrné, 

měděné a směsné lazury 

- popíše postup zdobení pomocí 

ocelotisku a zaprašování zlatem 

- vysvětlí tvorbu vypalovacích křivek a 

nastavení vypalovacích pecí pro výpal 

základních typů preparátů 

- vymezí základní pravidla vypalování 

výrobků – ložení v pecí, vykládání 

výrobků, jejich kontroly a odstranění 

vad 

 

- vysvětlí princip zdobení výrobků 

pantografem a gilošovacím strojem 

- popíše využití technik sítotisku, 

obtisků, ocelotisku, razítkování a 

stříkání ke zdobení skla 

- popíše jednotlivá zařízení pro 

reprodukční dekorační techniky a 

uvede, pro jaký typ dekoru se 

používají 

 

- vyjmenuje a rozpozná druhy vad 

výrobků 

klasifikuje vady výrobků a doporučí 

jejich odstranění odborným zásahem 

- zdůvodní vady vzniklé při tvarování a  

broušení (dle zaměření) 

- vysvětlí význam a postupy 

mezioperační kontroly během výroby 

a vedení evidence vad výrobků 

- nástroje a nářadí malířských dílen 

- ochrana zdraví při práci s barvami 

- vypalovací pece základní 

technologické postupy malování 

- vypalovací křivky 

- bezpečnost při práci se sklářskými 

barvami a drahými kovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojní zdobení skla, reprodukční 
dekorační techniky  
- pantograf, gilošovací stroj 

- obtisky, sítotisk 

- razítkování, stříkání 

 

 

 

 

 

Balení a kontrola kvality skla  
- mezioperační kontroly na výrobních 

střediscích 

- metody identifikace vad skla 

- vady práce 

- možnosti odstraňování vad 

- typy obalů, ochrana skla při 

manipulaci a expedici 

- finální kontrola kvality 

- signování skla 
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- uvede druhy balení výrobků, signování 

a pravidla pro ochranu výrobků před 

poškozením při manipulaci 
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Učební osnova předmětu  

DĚJINY OBORU 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 32 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem předmětu dějiny oboru je prohloubit znalosti žáků o znalosti dějin sklářské 
technologie a jejich souvislostí s dějinami umění a architektury a historickým rozvojem 
průmyslu. Žáci se naučí pochopit význam potřeby rozvoje sklářské technologie do 
budoucnosti a také utvářet si kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, 
k jejich tvorbě i ochraně. Jsou vedeni k tomu, aby pochopili nutnost osvojení si poznatků 
a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a uplatnění na trhu práce a 
vytváření správných komunikačních návyků a postojů k plnění povinností na pracovišti. 
Zároveň se klade důraz na nutnost celoživotního vzdělávání a doplňování nových 
aktuálních informací z příslušného oboru, získaných z různých informačních zdrojů. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo předmětu dějiny oboru vychází z obsahových okruhů společenskovědní 
vzdělávání a výtvarná příprava. Je zaměřeno na rozšíření vědomostí žáků o historické 
souvislosti vývoje lidské společnosti a výtvarných směrů a sklářského průmyslu. Dále 
žáci získávají znalosti o vývoji sklářské technologie od objevu skla jako materiálu po 
současné sklářské trendy v technologii a designu skla. 

POJETÍ VÝUKY:  

Při probírání učiva je volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru. Pro zvýšení 
efektivity výkladu vyučující používá didaktické techniky a názorných pomůcek. Aktivita 
žáků je podněcována zadáním samostatných prací – referátů nebo domácích úkolů 
týkajících se probíraného učiva. Výuku doplňují tematické exkurze do sklářských 
podniků, nebo návštěvy muzeí a výstav skla. Výuku doplňují exkurze. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Úroveň osvojení znalostí žáka je hodnocena průběžně ústním a písemným zkoušením, 
hodnotí se také aktivita žáků během řízeného rozhovoru a přístup žáka k zadaným 
domácím pracím a referátům. Při hodnocení je kladen důraz zejména na hloubku 
porozumění probírané látce a schopnost aplikovat poznatky na praktickém příkladu. Do 
hodnocení je zahrnut také zájem žáka o obor a snaha samostatně získávat aktuální 
informace z oboru také mimo školu. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Žáci jsou prohlubováním znalostí o historii svého oboru vedeni k zamyšlení se nad 
významem jednotlivých epoch výroby skla a jejich přínosu současnému sklářství. Tím 
jsou rozvíjeny zejména kompetence: k řešení problémů (porozumět zadání úkolu, 
vyhodnotit problémovou situaci a pro její řešení získat informace ze všech dostupných 
informačních zdrojů, navrhnout způsob řešení, zdůvodnit jej, podílet se na zvoleném 
postupu a spolupracovat s jinými lidmi.); komunikativní (formulovat své myšlenky a 
nápady srozumitelně, věcně a dokázat si obhájit své názory a postoje); personální a 
sociální (přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly, podněcovat práci týmu vlastními 
návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů a nezaujatě zvažovat návrhy druhých); k 
pracovnímu uplatnění (mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomit 
si význam celoživotního učení a přizpůsobení měnícím se pracovním podmínkám, mít 
přehled o možnostech pracovního uplatnění v příslušném sklářském odvětví. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Učivo prohlubuje vědomosti získané v předmětu technologie. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

3. ročník:1 hodina týdně, celkem 32 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- chápe vztah mezi vývojem lidské 

společnosti v daném historickém 

období a jejím uměleckým projevem 

- orientuje se ve vývoji umění a 

architektury 

- získané poznatky propojí s 

informacemi z odborných sklářských 

předmětů 

- zná základní informace o vývoji 

sklářského řemesla v naší zemi i ve 

světě 

- orientuje se v historických souvislostech 

mezi vývojem lidské společnosti a 

sklářské technologie v daném období 

 

 

 

 

- orientuje se v historických souvislostech 

mezi vývojem lidské společnosti a 

sklářské technologie v daném období 

Starověké sklo 
- historie vzniku skla, teorie objevu skla 

- výroba skla ve starověkém Egyptě 

- výroba skla ve starověké Fénicii a 

Mezopotámii 

- doba římská 

- výroba skla ve starověkém Řecku a 

Číně 

 

Středověké sklo  
- byzantské sklo 

- evropské středověké sklo 

- české středověké sklo 

 

Sklo v renesanci 
- benátské sklo 

- středoevropské renesanční sklo 

 

 

Barokní sklo 
 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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- orientuje se v historických souvislostech 

mezi vývojem lidské společnosti a 

sklářské technologie v daném období 

 

- orientuje se v historických souvislostech 

mezi vývojem lidské společnosti a 

sklářské technologie v daném období 

 

- orientuje se v historických souvislostech 

mezi vývojem lidské společnosti a 

sklářské technologie v daném období 

Sklo období rokoka a klasicismu 
 

 

 

České sklo v19. Století  
- 1. polovina 19. Století 

- 2. polovina 19. Století 

 

České sklo od začátku 20. Století 
po současnost 
- začátek 20. Století 

- meziválečné období 

- 2. světová válka a poválečné období 

- 2. polovina 20. století 

- trendy v současném sklářství 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

12 
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Učební osnova předmětu  

ODBORNÝ VÝCVIK 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  
Zaměření ŠVP:   Foukač 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 1697,5 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem odborného výcviku je umožnit žákům poznat reálné prostředí výrobního provozu, 
získat představu o konkrétních požadavcích skláren na pracovníky a získat dovednosti a 
znalosti potřebné k výkonu povolání v daném oboru sklářské výroby. Učitelé odborného 
výcviku žáky naučí znát funkci a obsluhu strojů a zařízení, rozumět podstatě výroby a 
výrobního procesu a v neposlední řadě také schopnosti komunikovat na pracovišti a 
řešit konkrétní pracovní problémy. Žáci jsou vedeni také k důslednému dodržování 
pravidel bezpečnosti a ochrany své i ostatních pracovníků i životního prostředí a 
požárních předpisů. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo vyučovacího předmětu vychází z obsahových okruhů výtvarná příprava, technika 
výroby a zušlechťování skla a sklářská výroba. Navazuje na znalosti získané v odborných 
předmětech technologie a speciální technologie. Učivo odborného výcviku úzce souvisí 
také s předměty ekonomika a občanská nauka tím, že žáci přímo na pracovišti získají 
přehled o ekonomických a personálních aspektech reálného výrobního provozu. Kromě 
osvojení odborných dovedností vede žáky k tomu, aby se efektivně začlenili do 
pracovního procesu sklárny, dodržovali pracovní dobu, zásady komunikace na 
pracovišti a pokyny nadřízených pracovníků, uměli si vážit kvalitní práce ostatních a 
materiálních hodnot. 

Učivo bylo sestaveno tak, aby žáci v první fázi odborného výcviku absolvovali exkurze na 
všechna odborná pracoviště sklářské výroby. Během exkurzí jsou teoreticky i prakticky 
seznámeni s přípravou surovin a střepů, tavením, prvotní rafinací, kuličskými a 
brusičskými dílnami, pískováním a malírnou i kontrolou kvality. Poté se ve druhé fázi 
zaměří na konkrétním pracovišti odborného výcviku na vlastní práci ve zvoleném oboru. 
V 1. ročníku je důraz kladen na to, aby si žák dokonale osvojil zásady dodržování 
bezpečnostních a protipožárních předpisů, používání ochranných pomůcek, nástrojů a 
zařízení a provádění běžné údržby. Dále se žák naučí základní techniky práce se 
sklářskou píšťalou a základní tvarovací úkony. Ve 2. ročníku se přistupuje k tvarování 
jednoduchých sklářských výrobků (kalíšků, odlivek, váz, popelníků) a jednoduchých 
zdobících technik. Žáci se naučí tvarovat kalíšky s trhanou silou. Ve 3. ročníku se učivo 
prohlubuje o složitější tvary výrobků – misky, talíře, odlivky s trhanou silou, tvarování 
výrobků s oušky, slepování výrobků a vrstvené sklo. Dle schopností jsou žáci zařazováni 
do výrobních dílen jako baňkaři. 
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POJETÍ VÝUKY: 

Výuka odborného výcviku je realizována na speciálním pracovišti – v učňovské dílně – 
která je vybavena všemi stroji a pomůckami jako výrobní dílny. Žáci se učí ručně 
tvarovat výrobky na konkrétním aktuálním sortimentu sklárny. Pod vedením mistra 
odborného výcviku postupně procházejí všemi jednotlivými úkony na pracovišti až po 
jejich samostatné zvládnutí. 

Učivo odborného výcviku sklářské práce je rozděleno do 1.-3. ročníku. V prvním ročníku 
je část výuky věnována odborným exkurzím na všechna výrobní pracoviště sklárny, kde 
se žáci kromě teoretické výuky a pozorování technologických postupů také aktivně 
zapojí do jednoduchých prací. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Podklady pro hodnocení získává učitel odborného výcviku analýzou výsledků 
praktických úkolů, soustavným diagnostickým sledováním žáka při vykonávání běžných 
denních pracovních úkolů a průběžnými ústními zkouškami. Hodnocení žáků je 
prováděno nejen na základě kontroly kvality výsledného výrobku, ale i na základě 
prokázaných kompetencí, jakými jsou: přístup k práci a zájem o obor; manuální 
zručnost; samostatnost v řešení problémů. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Předmět se zaměřuje zejména na rozvoj kompetencí k učení (aby dovedli využívat ke 
svému učení různé informační zdroje a zkušenosti jiných lidí). 

Kompetence k řešení problémů je zahrnuta tak, aby žáci dokázali správně volit pracovní 
postupy, materiály, pomůcky a zařízení vhodné ke splnění zadaného úkolu a uplatňovat 
při řešení problémů různé myšlenkové operace a postupy. 

V rámci personálních kompetencí se žák 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. 

V komunikativních kompetencích je kladen důraz na srozumitelné, jazykově správné a 
souvislé formulování myšlenek, názorů a postojů. 

V odborných kompetencích předmět prohlubuje personální a interpersonální 
dovednosti a dovednosti využívat různé a nové technologie. Součástí odborné praxe je 
umožnit žákům orientovat se zejména v otázkách: osobní prezentace pracovníka; 
pracovně – právních vztahů na pracovišti; požadavků zaměstnavatelů na pracovníky; 
možností uplatnění na trhu práce; vývojových trendů v technologiích a sortimentu 
skláren. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 
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Odborný výcvik těsně souvisí s teoretickou výukou, kterou doplňuje a podporuje. Jedná 
se hlavně o výtvarnou přípravu, technologii a technické kreslení. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník:15 hodin týdně, celkem 525 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- vysvětlí pojem skleněný výrobek, jeho části, 

vznik skla a výrobku 

- popíše technologický tok výroby, kterým 

výrobek prochází od tavení přes tvarování, 

prvotní rafinaci a jednotlivé zušlechťovací 

techniky až po expedici 

- u každé technologie uvede stručně její 

význam a technologický postup 

 

- popíše základní technologické postupy 

přípravy sklářského kmene a střepů; 

- vysvětlí tavící křivku a základní postupy 

tavení skla 

- uvede jednotlivé postupy při výrobě a 

ošetřování forem 

- popíše základní techniky ručního tvarování 

skla u jednoduchých výrobků 

- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na střediscích kmenárna, 

tavení, formárna a huť 

- provádí jednoduché práce při údržbě tavící 

pece, přípravě a přenášení pánví 

Bezpečnost práce 
- seznámení s pracovištěm 

- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do sklářské 
výroby 
- úloha sklářské výroby 

- prvovýroba 

- zušlechťování 

- manipulace se sklem 

 

 

 

Hutní provoz 
- kmenárna 

- tavení 

- formárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotní rafinace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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- pojmenuje jednotlivé typy odstraňování 

nadvýrobku a uvede, pro které typy výrobků 

a proč se využívají 

- vysvětlí technologické postupy prvotního 

zušlechťování výrobku – zabrušování horního 

okraje a dýnka, sámování a leštění výrobku 

- popíše a předvede postup předkreslování 

výrobku pro broušení 

- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na středisku brusírna 

 

- popíše kuličské a hranařské stroje a zařízení 

včetně všech nástrojů a pomůcek potřebných 

k brusičské práci 

- zdůvodní pravidla pro ukládání a zacházení s 

brusnými a leštícími materiály; 

- vysvětlí základní technologické postupy 

broušení a leštění 

- vyjmenuje druhy volných brusiv a leštiv 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro broušení a leštění 

 

- vysvětlí rozdíl v technologických postupech, 

použitých brusivech a ryteckých strojích mezi 

rytím skla na mědi a na kamínku 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro rytinu 

 

- vysvětlí základní postupy pískování 

- zvolí správné druhy pískovacích šablon a 

strojů pro jednotlivé typy dekorů 

- aplikuje šablonu na výrobek a ochrání zbytek 

výrobku před popískováním 

- provádí přípravu výrobku před pískováním 

- podílí se na přípravě stroje a abraziva pro 

pískování 

 

- pojmenuje nářadí, pomůcky a preparáty 

používané na středisku malírna 

- vysvětlí technologické postupy malování, 

vypalování a leštění vrstev drahých kovů 

- podílí se na přípravě výrobku před 

dekorováním drahými kovy 

- používá vypalovací pomůcky, nakládá 

výrobky do vypalovacích pecí 

- zvolí správné pomůcky pro leštění zlata 

 

- rozezná jednotlivé vady na výrobcích a určí 

postup jejich odstranění 

- odstraňování 

nadvýrobku 

- brusírna 

- předkreslování 

 

 

 

 

 

 

 

Broušení výrobků  
- kuličská dílna 

- hranařská dílna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytecká dílna 
- předkreslování 

- rytí výrobků 

 

 

 

Pískování 
-  příprava a aplikace 

pískovacích šablon 

-  pískování 

 

 

 
 
 
Malírna 
- malování výrobků 

preparáty drahých kovů 

- vypalování 

- leštění výrobků 

 

 

 

 

 

Kontrola kvality 
- kontrola výrobků 

- signování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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- kontroluje a kompletuje výrobky pro balení 

do sad 

- signuje výrobky logem firmy 

- připravuje výrobky pro expedici (čistí a balí) 

 

- manipuluje s pomocným žáromateriálem 

během přípravy pracovního otvoru na peci 

- ošetřuje sklovinu v pánvi před započetím 

nabírání skloviny i během práce 

- připravuje sklářské nářadí k použití pro 

tvarování výrobku 

- předvede správnou manipulaci se sklářskou 

píšťalou a ostatním nářadím a pomůckami 

- provádí vypálení sklářských forem sklovinou 

před použitím 

 

- ve vymezeném prostoru pro sklářskou četu se 

pohybuje bezpečně, účelně a efektivně tak, 

aby byla dodržena bezpečnost a hygiena 

práce, aby byla zajištěna plynulost práce a 

žák neomezoval ostatní pracovníky 

- provádí správně základní pohyby a úkony s 

píšťalou u sklářské pece – zaujme správný 

postoj s píšťalou u pracovního otvoru a jejím 

natáčením v pánvi nabere požadované 

množství skloviny 

- provádí přenášení skloviny na píšťale 

 

- provádí nabírání požadovaného množství 

skloviny, její přenesení na plíšek, vyválení na 

požadovaný tvar a rozfouknutí základní 

baňky 

- připravenou baňku vychladí na správnou 

viskozitu 

 

- provádí nabírání přes baňku správným 

ponořením baňky do skloviny, její přenesení 

ke korýtku a sválení na požadovaný tvar 

- provádí úpravu skloviny na baňce 

rozfukováním a dalším svalováním 

- fouká připravenou sklovinu do forem 

jednoduchých tvarů tenkostěnných kalíšků a 

odlivek 

- zvolí správnou formu pro určený tvar 

výrobku 

- správně manipuluje s formami během díla, 

ošetřuje jejich drobné nedostatky a uchovává 

je k dalšímu použití 

- používá šablony ke kontrole tvaru a velikosti 

výrobku 

- příprava na expedici 

 

 

 

Příprava pracoviště 
skláře 
- příprava pracovního 

otvoru 

- sklářské nářadí 

- příprava forem 

- ošetřování skloviny v 

pánvi 

 

 

 

Základní pracovní 
úkony na pracovišti 
- pohyb na pracovišti 

- práce s píšťalou 

- nabírání skloviny 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarování baňky 
- základní vytvarování 

baňky 

 

 

 

 

Nabírání přes baňku a 
základní tvarování 
- ponoření baňky do 

skloviny, přenesení ke 

korýtku a sválení 

- nabírání skloviny 

- rozfukování skloviny 

- vady tvarování 

- vyfukování do 

jednoduchých forem 

(kalíšky a odlivky) 

- poznávání a údržba 

forem 

- kontrola kvality výrobku 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

229 
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- zvolí správnou teplotu výrobku pro odnášení 

výrobku do chladící pece 

- provádí dochlazení výrobku, jeho odražení od 

píšťaly 

- zvolí správný typ manipulačního nářadí k 

transportu výrobku do chladící pece 

- provádí přenášení výrobku a správné uložení 

do chladící pece, během přenášení dbá na 

správné držení výrobku a jeho teplotu 

Odnášení výrobků  
- ochlazení výrobku na 

dílně 

- urážení a odnášení 

výrobků do chladící pece 

42 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 612,5 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a zásady 

požární prevence, používá správně OOPP 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti; 

- uvede pvinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- připraví pracovní otvor pece a potřebné 

nářadí k práci 

- popíše sklářské nářadí, jeho funkci a postup 

jeho každodenní údržby 

- vysvětlí a prakticky předvede základní pojmy 

ručního tvarování (nabírání, svalování, 

točení, vyfukování, urážení a odnášení) 

- vyhodnotí správně vady skla ve výrobcích a 

popíše příčiny jejich vzniku 

- popíše jednotlivé typy sklářských forem, 

jejich konstrukci, použití a ošetřování 

 

 

- slovně popíše a následně prakticky předvede 

jednotlivé základní tvarovací techniky od 

nabírání skloviny až po jejich vyfouknutí u 

jednoduchých typů výrobků (kalíšky, 

odlivky, misky) 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování 
praktického učiva z 1. 
ročníku 
- příprava pracoviště 

- sklářské nářadí a jeho 

údržba 

- základní pracovní pojmy 

ručního tvarování 

- vady skla 

- technologický postup 

ruční výroby 

- sklářské formy 

 

Základní tvarovací 
techniky 
- nabírání skloviny 

- válení skloviny ve 

svaláku 

- tvarování jednoduchých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 
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- zvolí správné pracovní nářadí a provede jeho 

přípravu (nahřátí, údržba) 

- provádí správně specifické pracovní techniky 

při tvarování kalíšku s tahanou špičkou a 

trhanou silou (vyfukování, sválení, 

vyfouknutí, vytažení špičky a obložení) 

- provádí správné odtržení síly skloviny na 

kalichu zářezkou při výrobě trhaných kalíšků 

určených pro hranový výbrus 

 

- zvolí správné pracovní nářadí a provede jeho 

přípravu (nahřátí, údržba) 

- provádí správně specifické pracovní techniky 

při tvarování uvedených složitějších tvarů 

výrobků 

- připravuje speciální dřevěné pomůcky pro 

vyhlazení dýnek u odlivek a předvede 

prakticky na výrobku jejich použití 

 

- zvolí správné pracovní nářadí a provede jeho 

přípravu (nahřátí, údržba) 

- provádí nabírání potřebného množství 

skloviny na želízko, jeho sválení, nalepení na 

výrobek a odstřižení 

- správně tvaruje ucho půllitru 

- zdobí výrobky na huti technikami optického 

zdobení, nálepů (proudů) a technikami 

vytváření bublin ve skle 

 

- popíše význam temperance a přenášení pánví 

- vysvětlí technologické postupy přípravy 

žáromateriálu na výměnu, temperaci 

žáromateriálu a jeho instalace v peci 

- podílí se na přípravných pracech při výměně 

pánví 

- provádí odběr přebytečné skloviny z pece 

(tzv. šepování) při výměně barvy v pánvi, 

nebo přenášení pánví 

kalíšků a odlivek 

- techniky hutního zdobení 

výrobků 

- obkládání kalíšků 

- nabírání skloviny na větší 

baňku přes jádro 

- foukání do forem u 

jednoduchých výrobků 

- tvarování větších odlivek 

- chlazení skla 

 

Tvarování složitějších 
typů kalíšků 
- kalíšek s tahanou špičkou 

- kalíšek s trhanou silou 

 

 

 

 

 

 

Foukání náročnějších 
výrobků 
- odlivky 

- malé vázy 

- popelníky 

- dózy 

 

 

 

Specifické pracovní 
postupy tvarování 
- výrobky s uchem 

(půllitry) 

- hutní zdobení skla 

 

 

 

 

 

Práce při výměně 
pánví na peci 
- příprava žáromateriálu 

- temperace 

- šepování 

- instalace nového 

žáromateriálu v peci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Sklář 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Stránka 112 

3. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 560 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence, používá správně OOPP 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad; 

 

- popíše barevné odstíny skloviny a vysvětlí 

specifické nároky na pracovníka při jejich 

výrobě a použití 

- vysvětlí princip označování výrobků 

výrobními čísly 

- definuje jednotlivé tvary výrobků a způsob 

jejich použití 

- rozliší sklářské formy dle jejich značení 

 

- rozliší jednotlivé vady skloviny a práce a 

vysvětlí příčiny jejich vzniku 

- navrhne postup odstranění vad vzniklých 

nekvalitní prací skláře 

 

 

 

 

 

- zvolí správné technologické postupy 

foukání jednotlivých uvedených typů 

kalíšků, odlivek a misek 

- nabírá, svaluje, odfukuje sklovinu a 

následně provádí foukání výrobku do formy 

- provádí jednotlivé specifické zdobící a 

tvarovací techniky (trhaná síla, optické 

zdobení atd.) 

 

 

 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifika sklářského 
podniku 
- názvy barev a jejich 

charakteristika 

- označování výrobků 

výrobními čísly 

- velikosti a typy výrobků 

- značení forem 

 

Vady tvarování 
- vady skloviny vzniklé při 

tavení 

- vady způsobené nekvalitou 

formy 

- špatný tvar 

- špatná velikost 

- vady skloviny vinou skláře 

 

Tvarování složitějších 
typů kalíškoviny 
- hladké kalíšky 

- kalíšky s optickým 

zdobením 

- trhané kalíšky 

- větší hladké odlivky 

- odlivky s optickým 

zdobením 

- trhané odlivky 

- foukání misek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 
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- obkládá sklovinu na špičku kalichu, 

následně provádí vytažení stonku výrobku 

vhodně zvoleným a upraveným sklářským 

nářadím a pomůckami 

- na vytažený stonek obloží požadované 

množství skloviny a roztočí dýnko 

- provádí kontrolu velikosti a tvaru výrobku 

pomocí šablony 

 

- vysvětlí pojem vrstvené sklo a rozdíl mezi 

přejímaným a podjímaným výrobkem 

- popíše postup ručního tvarování vrstveného 

skla 

- manipuluje správně s přetahovými šiškami 

(rubíny) během jejich přípravy na výrobu 

- popíše konstrukci roztáčecí pícky a vysvětlí 

její možné další použití 

- připraví pracoviště pro tvarování vrstveného 

skla včetně všech nástrojů a pomůcek 

 

- zvolí správné technologické postupy 

foukání jednotlivých složitých výrobků 

- nabírá, svaluje, odfukuje sklovinu a 

následně provádí foukání výrobku do formy 

- provádí jednotlivé specifické zdobící a 

tvarovací techniky 

 

 

 

 

- nakreslí technický výkres svého návrhu 

nového tvaru výrobku 

- vypracuje střih pro výrobu formy 

- zvolí správné technologické postupy 

tvarování včetně použitých nástrojů a 

pomůcek 

- vytvaruje výrobek 

- půllitry s ouškem 

 

Stonky a dýnka výrobků  
- vytažení stonků 

- roztáčení dýnek 

 

 

 

 

 

 

Vrstvené sklo 
- manipulace s přetahovými 

šiškami 

- přejímané a podjímané 

sklo 

 

 

 

 

 

 

Tvarování velkých 
výrobků 
- vázy 

- džbány 

- lahve 

- dózy 

- výrobky lepené za tepla na 

huti 

- lisované výrobky 

 

Závěrečná ročníková 
práce 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
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Učební osnova předmětu  

ODBORNÝ VÝCVIK 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  
Zaměření ŠVP:   Brusič 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2019 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 1697,5 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Cílem odborného výcviku je umožnit žákům poznat reálné prostředí výrobního provozu, 
získat představu o konkrétních požadavcích skláren na pracovníky a získat dovednosti a 
znalosti potřebné k výkonu povolání v daném oboru sklářské výroby. Učitelé odborného 
výcviku žáky naučí znát funkci a obsluhu strojů a zařízení, rozumět podstatě výroby a 
výrobního procesu a v neposlední řadě také schopnosti komunikovat na pracovišti a 
řešit konkrétní pracovní problémy. Žáci jsou vedeni také k důslednému dodržování 
pravidel bezpečnosti a ochrany své i ostatních pracovníků i životního prostředí a 
požárních předpisů. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo vyučovacího předmětu vychází z obsahových okruhů výtvarná příprava, technika 
výroby a zušlechťování skla a sklářská výroba. Navazuje na znalosti získané v odborných 
předmětech stroje a zařízení, sklářské materiály, technologie a speciální technologie. 
Učivo odborného výcviku úzce souvisí také s předměty ekonomika a občanská nauka 
tím, že žáci přímo na pracovišti získají přehled o ekonomických a personálních 
aspektech reálného výrobního provozu. Kromě osvojení odborných dovedností vede 
žáky k tomu, aby se efektivně začlenili do pracovního procesu sklárny, dodržovali 
pracovní dobu, zásady komunikace na pracovišti a pokyny nadřízených pracovníků, 
uměli si vážit kvalitní práce ostatních a materiálních hodnot. 

Učivo bylo sestaveno tak, aby žáci v první fázi odborného výcviku absolvovali exkurze na 
všechna odborná pracoviště sklářské výroby. Během exkurzí jsou teoreticky i prakticky 
seznámeni přípravou surovin a střepů, tavením, ručním tvarováním skloviny, prvotní 
rafinací, hranařskými dílnami, pískováním a malírnou i kontrolou kvality. Poté se ve 
druhé fázi zaměří na konkrétním pracovišti odborného výcviku na vlastní práci ve 
zvoleném oboru. V 1. ročníku je důraz kladen na to, aby si žák dokonale osvojil zásady 
dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, používání ochranných pomůcek, 
nástrojů a zařízení a provádění běžné údržby. Dále si žák osvojí základní techniky 
vybrušování skla a používání jednotlivých brousících a leštících prostředků a naučí se 
brousit základní typy hran. Ve 2. ročníku si žák prohloubí znalosti brousících technik ve 
smyslu broušení složitějších typů výbrusů. Ve 3. ročníku po zopakování získaných 
znalostí žák vybrušuje průmyslové dekory dle konkrétních požadavků výroby. 
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POJETÍ VÝUKY:  

Výuka odborného výcviku je realizována na speciálním pracovišti – v učňovské dílně – 
která je vybavena všemi stroji a pomůckami jako výrobní dílny. Žáci se učí ručně brousit 
různé typy dekorů na polotovarech z konkrétního aktuálního sortimentu sklárny. Pod 
vedením mistra odborného výcviku postupně procházejí všemi jednotlivými úkony na 
pracovišti až po jejich samostatné zvládnutí. 

Učivo odborného výcviku sklářské práce je rozděleno do 1. -3. ročníku. V prvním ročníku 
je část výuky věnována odborným exkurzím na všechna výrobní pracoviště sklárny, kde 
se žáci kromě teoretické výuky a pozorování technologických postupů také aktivně 
zapojí do jednoduchých prací. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Podklady pro hodnocení učitel odborného výcviku získává analýzou výsledků 
praktických úkolů, soustavným diagnostickým sledováním žáka při vykonávání běžných 
denních pracovních procesů a průběžnými ústními zkouškami. Hodnocení žáků je 
prováděno nejen na základě kontroly kvality výsledného výrobku, ale i na základě 
prokázaných kompetencí, jakými jsou: přístup k práci a zájem o obor; manuální 
zručnost; samostatnost v řešení problémů. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Předmět se zaměřuje zejména na rozvoj kompetencí k učení (aby dovedli využívat ke 
svému učení různé informační zdroje a zkušenosti jiných lidí). 

Kompetence k řešení problémů je zahrnuta tak, aby žáci dokázali správně volit pracovní 
postupy, materiály, pomůcky a zařízení vhodné ke splnění zadaného úkolu a uplatňovat 
při řešení problémů různé myšlenkové operace a postupy. 

V rámci personálních kompetencí se žák 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. 

V komunikativních kompetencích je kladen důraz na srozumitelné, jazykově správné a 
souvisle formulování myšlenek, názorů a postojů. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Odborný výcvik těsně souvisí s teoretickou výukou, kterou doplňuje a podporuje. Jedná 
se hlavně o výtvarnou přípravu, technologii a technické kreslení. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 
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1. ročník:15 hodin týdně, celkem 525 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod
. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a zásady ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- vysvětlí pojem skleněný výrobek, jeho části, 

vznik skla a výrobku 

- popíše technologický tok výroby, kterým 

výrobek prochází od tavení přes tvarování, 

prvotní rafinaci a jednotlivé zušlechťovací 

techniky až po expedici 

- u každé technologie uvede stručně její 

význam a technologický postup 

 

- popíše základní technologické postupy 

přípravy sklářského kmene a střepů 

- vysvětlí tavící křivku a základní postupy 

tavení skla 

- uvede jednotlivé postupy při výrobě a 

ošetřování forem 

- popíše základní techniky ručního tvarování 

skla u jednoduchých výrobků 

- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na střediscích kmenárna, 

tavení, formárna a huť 

 

- pojmenuje jednotlivé typy odstraňování 

nadvýrobku a uvede, pro které typy výrobků 

a proč se využívají 

- vysvětlí technologické postupy prvotního 

zušlechťování výrobku – zabrušování horního 

okraje a dýnka, sámování a leštění výrobku 

- provede zabroušení horního okraje a dýnka u 

jednoduchého silnostěnného výrobku 

- popíše a předvede postup předkreslování 

Bezpečnost práce 
- seznámení s pracovištěm 

- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do sklářské 
výroby 
- úloha sklářské výroby 

- prvovýroba 

- zušlechťování 

- manipulace se sklem 

 

 

 

Hutní provoz 
- kmenárna 

- tavení 

- formárna 

- tvarování výrobků 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotní rafinace 
- odstraňování nadvýrobku 

- brusírna 

- předkreslování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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výrobku pro broušení 

- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na středisku brusírna 

 

- popíše hladinářské stroje a zařízení 

- vyjmenuje druhy volných brusiv a leštiv 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro broušení a leštění 

 

- vysvětlí rozdíl v technologických postupech, 

použitých brusivech a ryteckých strojích mezi 

rytím skla na mědi a na kamínku 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro rytinu 

 

- vysvětlí základní postupy pískování 

- zvolí správné druhy pískovacích šablon a 

strojů pro jednotlivé typy dekorů 

- aplikuje šablonu na výrobek a ochrání zbytek 

výrobku před popískováním 

- provádí přípravu výrobku před pískováním 

- podílí se na přípravě stroje a abraziva pro 

pískování 

 

- pojmenuje nářadí, pomůcky a preparáty 

používané na středisku malírna 

- vysvětlí technologické postupy malování, 

vypalování a leštění vrstev drahých kovů 

- podílí se na přípravě výrobku před 

dekorováním drahými kovy 

- používá vypalovací pomůcky, nakládá 

výrobky do vypalovacích pecí 

- zvolí správné pomůcky pro leštění zlata 

 

- rozezná jednotlivé vady na výrobcích a určí 

postup jejich odstranění 

- kontroluje a kompletuje výrobky pro balení 

do sad 

- signuje výrobky logem firmy 

- připravuje výrobky pro expedici (čistí a balí) 

 

- připravuje si a používá všechny ochranné 

pomůcky 

- používá potřebné nástroje a nářadí při 

přípravě stroje, úpravě brusných kotoučů a 

broušení 

- popíše konstrukci kuličského stroje 

- obsluhuje kuličský stroj 

- zvolí vhodná brusiva a leštiva podle typu 

broušeného dekoru 

 

 

 

 

Broušení výrobků  
- hranařská dílna 

 

 

 

Rytecká dílna 
- předkreslování 

- rytí výrobků 

 

 

 

Pískování 
- příprava a aplikace 

pískovacích šablon 

- pískování 

 

 

 

 

Malírna 
- malování výrobků 

preparáty drahých kovů 

- vypalování 

- leštění výrobků 

 

 

 

 

 

Kontrola kvality  
- kontrola výrobků 

- signování 

- příprava na expedici 

 

 

 

Zařízení kuličských 
dílen 
- brusičské stroje 

- brusiva a leštiva 

- nástroje a nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

15 
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- zvolí správný postup vybrušování dle 

konkrétního typu výrobku 

- zvolí vhodný tvar kotouče podle typu 

broušeného dekoru 

- provádí natrhávání, přebrušování, jemnění a 

leštění hran oblým, rovným a klínovým 

kotoučem 

- vybrušuje různé druhy ostatních kuličských 

dekorů (oblé řezy, šífy, olivky, kuličky) 

 

 

- zvolí správné tvary kotoučů pro broušení a 

přebrušování hran a krátkých ploch 

- provádí správně zakončení hranového 

výbrusu 

- jemní kvalitně na elektritovém kotouči hrany 

a plochy 

- rozpozná, posoudí a odstraní vady výbrusu 

- zvolí správné leštivo pro předleštění a leštění 

na vysoký lesk 

 

- na správně zvoleném a upraveném tvaru 

a typu kotouče brousí kvalitně hrany na kalichu, 

stonku a dýnku u jednoduchých výrobků 

Základy vybrušování 
skla 
- vybrušování skla vrchem 

kotouče 

- vybrušování skla spodem 

kotouče 

- vybrušování oblým, 

rovným a klínovým 

kotoučem 

- druhy kuličských dekorů 

 

Hranový výbrus 
- vybrušování krátkých 

ploch a hran 

- zakončování hranového 

řezu 

- jemnění 

- mezioperační kontrola 

- mechanické leštění 

 

 

Broušení kalíšků  
- hranování kalichu 

- hranování stonku 

- hranování dýnka 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

2. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 612,5 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a zásady 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě i čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- připravuje si a používá všechny ochranné 

pomůcky 

- používá potřebné nástroje a nářadí při 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování 
praktického učiva z 1. 
ročníku 
- zařízení kuličských dílen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
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přípravě stroje, úpravě brusných kotoučů a 

broušení 

- popíše konstrukci kuličského stroje 

- obsluhuje kuličský stroj 

- zvolí vhodná brusiva a leštiva podle typu 

broušeného dekoru 

- na správně zvoleném a upraveném tvaru a 

typu kotouče brousí kvalitně hrany nebo 

kaménkový výbrus na kalichu, stonku a 

dýnku u jednoduchých výrobků 

 

- zvolí správné typy brusných a leštících 

materiálů pro výbrus barevného a vrstveného 

skla 

- pracuje s karborundovými, 

elektrokorundovými, polyuretanovými a 

plstěnými kotouči a správně upravuje jejich 

profil při opotřebení během práce 

- přesně a kvalitně provádí výbrus hran nebo 

kaménkového výbrusu na kalichu, stonku a 

dýnku u výrobků z barveného a vrstveného 

skla 

 

- zvolí správné typy brusných a leštících 

materiálů pro výbrus džbánů, karaf a lahví se 

zátkou 

- přesně a kvalitně provádí výbrus hran nebo 

kaménkového výbrusu na těle džbánu a lahve 

- používá vhodné pracovní pomůcky k ochraně 

džbánů před poškozením vlivem rezonance 

- provádí ochranu hrdla lahve vhodnými 

pomůckami proti zanášení lahve brusivem a 

mechanickému poškození 

 

- zvolí správné typy brusných a leštících 

materiálů pro výbrus malých váz a popelníků 

- přesně a kvalitně provádí výbrus hran nebo 

kaménkového výbrusu 

- provádí nastavení a základní údržbu 

hladinářského stroje včetně naplnění 

brusivem 

- provádí obrušování horních okrajů a dýnek 

- hranový výbrus 

- broušení kalíšků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broušení barevného a 
vrstveného skla  
- broušení barveného skla 

- broušení vrstveného skla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbrus džbánů a lahví 
se zátkou 
- výrobky s uchem a 

tvarovaným horním 

okrajem 

- lahve a zátky 

 

 

 

 

 

Výbrus menších váz a 
popelníků 
- kombinace broušení hran 

na kuličském stroji s 

hladinářským broušením 

- malá fantazie (vázy, 

popelníky…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,5 
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3. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 560 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a zásady 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

a uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- na správně zvoleném a upraveném tvaru a 

typu kotouče brousí kvalitně hrany nebo 

kaménkový výbrus na kalichu, stonku a 

dýnku u jednoduchých výrobků 

 

- zvolí správné typy brusných a leštících 

materiálů pro výbrus složitějších tvarů 

výrobků 

- přesně a kvalitně provádí výbrus dekoru 

 

 

 

 

- provádí výbrus různých typů výrobků dle 

požadavku výroby soudobých zakázek  

 

 

 

 

 

- nakreslí technický výkres svého návrhu na 

broušený dekor ke zvolenému standardnímu 

tvaru výrobku 

- zvolí správné technologické postupy 

broušení, brusné a leštící prostředky 

- provede výbrus dekoru dle návrhu 

 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broušení kalíšků 
- hranování kalichu 

- hranování stonku 

- hranování dýnka 

 

Broušení složitějších 
tvarů a dekorů  
- džbány 

- lahve, zátky 

- flakony 

- dózy 

- vázy 

 

Vybrušování 
průmyslových tvarů a 
dekorů 
- broušení různých typů 

výrobků dle aktuálního 

sortimentu sklárny 

 
Závěrečná ročníková 
práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 

3 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

259 

 

 

 

 

 

77 
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Popis inovace: 

• Změna nabídky zaměření. Od školního roku 2020/2021 se žáci počínaje 

1.ročníkem na odborný výcvik dělí do 3 zaměření: foukač, kulič (nové označení 

pro původní zaměření brusič) a hranař. 

• Inovace kapitoly Uplatnění absolventa v praxi (počínaje 1.ročníkem) 

• 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 Matematika (počínaje 1.ročníkem) 

• Inovace obsahu učiva předmětu Informační a komunikační technologie (počínaje 

1.ročníkem). 

• Inovace obsahu učiva předmětu Výtvarná příprava (pro všechny ročníky) 

• Nová osnova učiva předmětu Odborný výcvik – přidání osnovy pro zaměření 

Hranař. 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI 

Absolvent oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla má odborné dovednosti a 
kompetence pro práce v jakékoliv sklářské výrobě. Studium tohoto oboru připravuje žáky 
pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v 
podnikatelské sféře. Žáci se seznamují se základními vlastnostmi skla, jeho tavením, 
tvarováním i zušlechťováním. Absolventi zaměření foukač získávají základní foukačské 
dovednosti v ruční výrobě užitkového a dekoračního skla. Jsou schopni samostatné práce 
ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky. Při 
zaměření kulič a hranař žáci nacházejí uplatnění v různých typech brusičských činností 
od prvotního opracování výrobku přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější 
dekorativní broušení. Úspěšné zvládnutí učebního oboru vytváří předpoklady k tomu, aby 
absolvent prokázal schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní činnosti při častých 
změnách výroby.  

 

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  

MATEMATIKA 

Kód a název oboru:   27-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:   od 1.9.2020 počínaje 1.ročníkem 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 144 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Zprostředkovat žákům matematické poznatky, které jsou potřebné v odborném a dalším 
vzdělávání i v praktickém životě, rozvíjet matematické dovednosti a pracovní návyky v 
návaznosti na základní školu. Používat správnou terminologii, orientovat se v 
matematickém textu, porozumět zadání úlohy a hledat cestu k řešení. Naučit žáky získané 
poznatky aplikovat v praktických úlohách a jednoduchých reálných situacích a výsledky 
řešení reálně vyhodnotit. Vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů reálných 
situací – grafů, tabulek. Podílet se na rozvoji logického myšlení, přispívat k formování rysů 
osobnosti žáků, jako je kritičnost, vytrvalost, a motivace k celoživotnímu vzdělávání. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Obsahově navazuje na učivo matematiky základní školy a zaměřuje se na upevňování a 
rozšiřování poznatků základní školy ve vybraných okruzích učiva: 

• číselné obory, 

• procenta, 

• mocniny a odmocniny, 

• výrazy a jejich úpravy, 

• rovnice a nerovnice, 

• funkce, 

• planimetrie a stereometrie, 

• práce s daty. 

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka probíhá ve třídě nebo v učebně IKT. Základní organizační formou výuky je frontální 
vyučování pro jeho časovou efektivnost i s ohledem na jeho výchovnou funkci. Při 
vyučování se třída může dělit na skupiny. Nejčastěji je volena forma výkladu a 
vysvětlování učiva současně s odvozováním vztahů . Využívání dialogů při hledání řešení, 
vyhodnocování, porovnávání, kritičnost, kontrola, zpětná vazba. Při výkladu jsou 
používány vhodné modely a názorné pomůcky. Práce s učebnicí, použití internetu – 
stránky s matematickou tématikou, získávání dat. Odkazy na využití vědomostí v reálném 
životě, v odborné praxi. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení žáků v matematice bude prováděno písemnou i ústní formou. V každém 
pololetí je zadávána jedna významná písemná práce, která obsahuje učivo probrané v 
daném pololetí školního roku. Její vypracování trvá vyučovací hodinu a též bude 
provedena její analýza. Získaná známka bude důležitou součástí při hodnocení znalostí a 
dovedností. Při hodnocení jsou zohledněni žáci se specifickými poruchami. Je dodržován 
individuální přístup k žákům. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Výuka předmětu matematika přispívá k naplňování cílů vytyčených v klíčových 
kompetencích a průřezových tématech. Vede žáky k aplikaci získaných vědomostí při 
řešení matematických úloh i běžných situací v denní praxi, rozvíjí schopnosti logicky řešit 
samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy. Získané poznatky mohou žáci 
využít při práci s informacemi a to především s využitím informačních a komunikačních 
technologiích. Zlepšuje finanční gramotnost žáků. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  

Učivo předmětu matematika má vztah k fyzice, chemii a rozvíjí matematické a logické 
uvažování žáka. 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

-rozlišuje číselné obory N, Z, Q, R 

-provádí aritmetické operace s 

přirozenými a celými čísly; 

-provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly; 

-provádí aritmetické operace s reálnými 

čísly;-porovnává reálná čísla, určí 

vztahy mezi reálnými čísly; 

-používá různé zápisy reálného čísla; 

-určí řád čísla;-zaokrouhlí desetinné číslo;  

-znázorní reálné číslo na číselné ose;  

-zapíše a znázorní interval; 

Operace s čísly  
-přirozená a celá čísla  

-racionální čísla  

-reálná čísla 

-číselné množiny 

-intervaly jako číselné množiny 

-operace s číselnými množinami 

-označení množin N, Z, Q, R 

-různé zápisy reálného čísla 

 -procentový počet 

-mocniny a odmocniny 

-základy finanční matematiky 

-slovní úlohy 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Školní vzdělávací program – Sklář – inovace 2020 pro ŠVP 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 7 

 

-provádí, znázorní a zapíše operace s 

intervaly a číselnými množinami 

(sjednocení, průnik); 

-určí druhou a třetí mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru; 

-řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání 

za použití trojčlenky a procentového 

počtu; 

-provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným mocnitelem; 

-orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky: změny cen zboží, 

směna peněz, úrok, úročení, spoření, 

úvěry, splátky úvěrů; 

-provádí výpočty jednoduchých 

finančních záležitostí: změny cen 

zboží, směna peněz, úrok; 

-při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

- provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným exponentem; 

- určí druhou mocninu a odmocninu 

pomocí kalkulátoru; 

- chápe použití vzorců na jednoduchých 

příkladech; 

-   při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

 

-provádí operace s číselnými výrazy; 

-určí definiční obor lomeného výrazu;  

-provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a výrazy; 

-rozloží mnohočlen na součin a užívá 

vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu 

a rozdíl druhých mocnin; 

-určí hodnotu výrazu; 

-modeluje reálné situace užitím výrazů, 

zejména z oblasti oboru vzdělávání; 

-na základě zadaných vzorců určí: 

výsledné částky při spoření, splátky 

úvěrů; 

-interpretuje výrazy, zejména z oblasti 

oboru vzdělávání; 

-při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselné a algebraické výrazy  
-číselné výrazy 

-mnohočleny 

-lomené výrazy 

-algebraické výrazy 

-hodnota výrazu 

-definiční obor lomeného výrazu 

-slovní úlohy 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Řešení rovnic a nerovnic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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-řeší lineární rovnice o jedné neznámé v 

množině R; 

-řeší v R soustavy lineárních rovnic; 

-řeší v R lineární nerovnice o jedné 

neznámé a jejich soustavy;  

- řeší kvadratickou rovnici 

-vyjádří neznámou ze vzorce; 

-užije řešení rovnic, nerovnic a jejich 

soustav k řešení reálných úloh; 

-při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

-lineární rovnice a nerovnice s jednou 

neznámou 

-soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

-rovnice s neznámou ve jmenovateli 

-kvadratické rovnice 

-vyjádření neznámé ze vzorce 

-slovní úlohy 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání 
Žák: 

Učivo Hod. 

  

-  dle funkčního předpisu sestaví tabulku a 

sestrojí graf funkce; 

- určí, kdy funkce roste, klesá, je 

konstantní; 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí 

jejich definiční obor a obor hodnot; 

- určí průsečíky grafu funkce s osami 

souřadnic; 

- v úlohách přiřadí předpis funkce ke grafu 

a naopak; 

- řeší reálné problémy s použitím 

uvedených funkcí zejména ve vztahu k 

danému oboru vzdělání; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- užívá pojmy úhel a jeho velikost; 

- vyjádří poměr stran vpravoúhlém 

trojúhelníku jako funkci sin α, cos α, tg α; 

- určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro 

0°<α<90° pomocí kalkulátoru; 

- řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 

- užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, 

rovina, odchylka dvou přímek, 

vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost 

dvou rovnoběžek, úsečka a její délka; 

Funkce 
- základní pojmy: pojem funkce, 

definiční obor a obor hodnot funkce,  

graf 

- druhy funkcí, přímá a nepřímá 

úměrnost, lineární, kvadratická funkce 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Goniometrie a trigonometrie 
 - goniometrické funkce sin α, cos α, tg α 

v intervalu 0°<α<90° 

- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

Planimetrie 
-základní planimetrické pojmy-polohové 

vztahy rovinných útvarů 

-metrické vlastnosti rovinných útvarů-

trojúhelníky 

12 
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- sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžníků; 

- řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku a věty Pythagorovy; 

- graficky rozdělí úsečku v daném 

poměru; 

- graficky změní velikost úsečky v daném 

poměru; 

- určí různé druhy rovnoběžníků a 

lichoběžník a z daných prvků určí 

jejich obvod a obsah; 

- určí obvod a obsah kruhu;- určí 

vzájemnou polohu přímky a kružnice;- 

určí obvod a obsah složených 

rovinných útvarů; 

- užívá jednotky délky a obsahu, provádí 

převody jednotek délky a obsahu; 

- klasifikuje jednotlivá shodná zobrazení a 

umí sestrojit obraz jednoduchých 

obrazců 

- uplatňuje podobnost útvarů 

v praktických úlohách 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

-shodnost a podobnost 

-kružnice a její části 

-kruh a jeho části 

-rovinné obrazce konvexní a nekonvexní 

útvary 

-mnohoúhelníky, pravidelné 

mnohoúhelníky 

-složené obrazce 

-shodná zobrazení v rovině (souměrnost, 

posunutí, otočení), jejich vlastnosti a 

jejich uplatnění 

-podobnost v rovině, vlastnosti a uplatnění 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 - určuje vzájemnou polohu bodů a 

přímek, bodů a roviny, dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin; 

- určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin;- 

určuje odchylku dvou přímek, přímky a 

roviny, dvou rovin; 

- charakterizuje tělesa: komolý jehlan a 

kužel, koule a její části; 

- určí povrch a objem tělesa včetně 

složeného tělesa s využitím funkčních 

vztahů a trigonometrie; 

- využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a 

objemu tělesa; 

Stereometrie 
 -polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

-tělesa a jejich sítě 

-krychle, kvádr, hranol, válec,pravidelný 

jehlan, rotační kužel, koule,polokoule, 

kulová úseč, kulová vrstva 

-složená tělesa 

-výpočet povrchu a objemu těles 

-výpočet povrchu a objemu složených 

těles 
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- aplikuje poznatky o tělesech v 

praktických úlohách, zejména ve vztahu k 

danému oboru vzdělání; 

- užívá a převádí jednotky objemu; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací  

 

- užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu, náhodný jev, opačný 

jev, nemožný jev, jistý jev; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu v 

jednoduchých případech; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

  

- užívá pojmy: statistický soubor, znak, 

četnost, relativní četnost a aritmetický 

průměr; 

- porovnává soubory dat; 

- interpretuje údaje vyjádřené v 

diagramech, grafech a tabulkách; 

- určí aritmetický průměr; 

- určí četnost a relativní četnost znaku; 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými údaji; 

- při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

 

 

 

 

Pravděpodobnost v praktických 
úlohách 
- náhodný pokus, výsledek náhodného 

pokusu 

- náhodný jev opačný jev, nemožný jev, 

jistý jev 

- výpočet pravděpodobnosti náhodného 

jevu 
 
Práce s daty v praktických 
úlohách 
- statistický soubor a jeho charakteristika 

- četnost a relativní četnost znaku 

- aritmetický průměr 

- statistická data v grafech a tabulkách 
 
 
 
 
 
-   
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Učební osnova předmětu  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Kód a název oboru:   27-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2020, počínaje 1.ročníkem 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 102 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky na to, aby byli schopni 
pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu vlastního studia, zejména 
ve spojení s ostatními předměty (výtvarná výchova, materiály a technologie, matematika, 
technické kreslení, chemie), tak i v dalším vzdělávání, výkonu povolání, v soukromém i 
občanském životě. 

Žáci se naučí pracovat s běžnými základními a aplikačními programy, vyhledávat a 
zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, využívat grafické programy pro 
svoji tvorbu a pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. 
Cílem je, aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů 
souvisejících se studiem i budoucí prací. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Učivo učebního oboru navazuje na dosažené znalosti absolventa 9. třídy základní školy. 
Tyto znalosti a dovednosti jsou však velmi nevyrovnané, vyučující na tuto skutečnost bere 
zřetel a v 1. ročníku rozdílnou počáteční úroveň sjednocuje. Součástí výchovy bude i 
rozvíjení kompetencí žáka v oblasti hodnocení informací z hlediska jejich věrohodnosti. 

Základním technologickým prostředkem pro práci s informacemi je počítač, většinou 
propojený do sítě. Získané poznatky žáci využijí i v jiných předmětech, zvláště pak při 
přípravě projektů. 

POJETÍ VÝUKY:  

Těžištěm výuky je nácvik dovedností a schopností vyhledávat, zpracovávat a 
vyhodnocovat informace. Základním prostředkem je provádění praktických úloh při 
pochopení funkce jednotlivých kroků. Objektem zpracování bude text a obraz, případně 
číslo. Předmětem výuky bude i porozumění získaným výsledkům. Při volbě použitých 
postupů se bude klást důraz na jejich racionalizaci. S tím úzce souvisí probírání vazeb 
získávaných dovedností s praktickou zkušeností žáka z osobního i profesního života. 
Důležitá je návaznost na učivo v jiných předmětech (výtvarná výchova, materiály, 
technologie, matematika, technické kreslení, chemie, občanské kompetence atd.) a v 
projektech, případně v dalších samostatných pracích. 
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Učivo je členěno do tří ročníků tak, aby byl v jednotlivých ročnících respektován vývoj 
dovedností a dále návaznost na využití získaných dovedností v jiných předmětech. 
Některé tematické celky se stupňovitě opakují v obou ročnících. 

Základním metodickým postupem je výklad učitele na praktickém příkladě a následná 
zpětná vazba v kontrolní individuální praktické úloze. Dalšími metodami jsou týmová 
práce a sebehodnocení realizované zejména při zpracovávání projektů, samostatná práce, 
řešení komplexních úloh. 

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 specifiky oboru, v němž je žák připravován. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Hodnocení se provádí ústně, písemně i formou praktických úkolů (cvičení, samostatné 
práce, souhrnné práce, projekty, testy s použitím počítače). 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

Cílem vzdělávání v informační a komunikační technologii je dosažení takové úrovně 
klíčových kompetencí, které umožní aktivně pracovat s informacemi, zejména je 
vyhledávat, zpracovávat a nadále využívat. Absolventi budou schopni zpracovávat věcně 
správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i odborná témata, 
pracovní a jiné písemnosti. Naučí se kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce; 
spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných činností. Žáci budou vedeni 
k tomu, aby určili jádro problému a získali informace potřebné k jeho řešení. V neposlední 
řadě budou také vedeni k tomu, aby uměli vyhledat informace o možnostech dalšího 
vzdělávání, rekvalifikace a využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Průřezové téma Informační a komunikační technologie, tj. schopnost používat prostředky 
informačních a komunikačních technologií má v současné době průpravnou funkci nejen 
pro odbornou složku vzdělávání, ale i pro vzdělávání všeobecné. Prostupuje všemi 
předměty. 
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ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- samostatně ovládá aplikaci MS 

Teams a komunikuje v ní s učiteli 

a odevzdává úkoly 

 

 

- zná základní hardwarové (HW) 

vybavení počítače 

- chápe schéma počítače 

- charakterizuje jednotlivá zařízení;  

- rozlišuje paměťová media;  

- je schopen připojit či vyměnit periférie 

 

 

- vyjmenuje základní funkce operačního 

systému 

- popíše vývoj operačních systémů; 

- vyjmenuje další programové vybavení 

- chápe nutnost antivirové ochrany; 

- využívá komprese dat 

- rozlišuje software (SW) z hlediska 

ochrany autorských práv 

 

 

- ovládá manipulaci s okny 

- nastaví si prostředí Windows 

- zorganizuje si pracovní plochu  

- používá nápovědu 

 

 

- chápe systém ukládání dat 

- orientuje se ve struktuře adresářů 

- zná základní typy souborů 

- soubory kopíruje, ukládá, otvírá 

- vyhledává soubory 

- vytvoří zástupce na ploše 

 

 

- zná možnosti nastavení systému  

MS Teams 
- MS Teams, seznámení 

s aplikací, registrace uživatelů, 

sdílení dokumentů 

 
Hardware (HW) 
- BOZP s VT 

- vstupní a výstupní zařízení  

- paměti  

- základní deska, procesor 

- další vývoj HW 

 

 

Software (SW) 
- operační systémy 

- kancelářský software 

- grafický software 

- antivirová ochrana 

- komprese dat 

- další software 

 

 

 

Prostředí MS Windows 
- práce s okny 

- plocha, ikony 

- nabídka Start 

- vlastní nastavení 

 

Správa dat 
- soubory, adresáře (složky), disky 

- stromová struktura disků 

- základní typy souborů 

- základní operace se soubory 

- vyhledávání souborů 

 

Ovládací panely 
- možnosti nastavení  

- přidání či odebrání HW 

 

 

 

 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



Školní vzdělávací program – Sklář – inovace 2020 pro ŠVP 2019 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 
organizace 14 

 

- je schopen přidat či odebrat HW i SW 

 

 

 

- vytvoří obrázek, schéma v Malování; 

- upraví si existující obrázek 

- ovládá Kalkulačku 

- vytvoří jednoduchý textový dokument 

 

 

- formátuje text 

- používá schránky pro kopírování a 

přesouvání textu 

- používá číslování, odrážky 

- člení text pomocí tabulátoru 

- člení text do sloupců 

 

 

 

 

- rozlišuje možnosti ukládání souborů 

- upraví text k tisku, nastaví možnosti 

tisku 

- nastaví okraje, vzhled stránky 

- využívá kontroly pravopisu 

- kopíruje text mezi dokumenty; 

- vyhledává v dokumentu 

 

- přidání či odebrání SW 

 

Příslušenství Windows 
- Malování  

- Kalkulačka 

- Poznámkový blok 

- Word Pad 

 

Práce s textovým editorem  
- pravidla psaní textu 

- fonty písma, velikost 

- zdůraznění v textu 

- zarovnání textu  

- číslování, odrážky 

- barvy, rámečky 

- tabulátory 

- sloupce 

 

Dokumenty 
- uložení, uložení jako  

- otevření existujícího dokumentu 

- náhled, tisk 

- vzhled stránky 

- kontrola pravopisu 

- šablona dokumentu  

- práce ve více oknech 

- vyhledávání v dokumentech 

 

 

 

 

IKT 1 

 

 

 

 

 

IKT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 

1,2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vkládá do textu obrázky ze souboru, z 

internetu; 

- používá galerii Klipart 

- vytvoří nadpis  pomocí WordArtu; 

- vkládá a formátuje textová pole 

- chápe možnosti hypertextových 

odkazů 

 

- vytvoří tabulku ve Wordu 

- edituje vytvořenou tabulku 

 

 

 

Vkládání objektů  
- obrázky, ClipArt 

- WordArt 

- textové pole  

- hypertextový odkaz 

- další objekty 

 

 

Tabulka 
- vytvoření tabulky 

- editace tabulky 

- převedení textu na tabulku a 

tabulky na text 

 

IKT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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- chápe rozdíl mezi lokální a globální sítí 

- vyhledává informace na internetu; 

- zná i další služby a možnosti 

 

 

 

- zná adresování e-mailových schránek 

- spravuje vlastní e-mail 

- je schopen použít ke správě e-mailu 

program Outlook 

- zná i další nástroje Outlook 

 

- zná typy grafických formátů, 2D a 3D 

grafiku 

- orientuje se v nabídce grafického SW 

- chápe výhody digitální fotografie 

 

 

 

- popíše základní nástroje programu  

- chápe možnosti využití programu v 

praxi 

Počítačové sítě 
- lokální počítačové sítě  

- internet, MS IE  

- historie internetu 

- služby internetu 

- možnosti připojení 

 

Elektronická pošta 
- poštovní server 

- správa e-mailu 

- Outlook 

 

 

Počítačová grafika  
- typy grafických formátů 

- prohlížeče obrázků 

- SW pro úpravu obrázků 

- obrázky na internetu  

- digitální fotografování 

 

Grafický program  
- základní nástroje 

- ukázky prací 

IKT 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 6 

 

 

 

 

 

IKT 

2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

3. ročník: 1 hodina týdně, celkem 32 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo PT Hod. 

 

- vytvoří tabulku v Excelu 

- formátuje části tabulky 

- chápe výhody definování typu dat v 

buňce 

 

- chápe adresaci buněk 

- používá automatické vytváření 

posloupností v Excelu 

- konstruuje výpočty v tabulkách  

- vypočítá hodnotu výrazu 

- používá některé funkce 

 

 

 

- zná typy grafů a jejich užití 

- sestrojuje z tabulek grafy 

- edituje sestrojený graf 

 

Tabulka - Excel 
- formát buňky 

- formát sloupce, řádku, bloku 

- vytvoření tabulky 

 

Funkce 
- adresování buněk 

- posloupnosti 

- jednoduché výpočty, vzorce 

- hodnota výrazu 

- suma, průměr 

- matematické funkce 

- statistické funkce 

 

Grafy 
- typy grafů 

- průvodce tvorby grafů 

- editace grafů 

- grafy matematických funkcí 

IKT 3 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT 3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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- chápe pojem databáze 

- je schopen využít Excelu k práci s 

databází 

- ovládá třídění databáze a užití filtrů 

 

 

- chápe pojem a použití prezentací 

 

 

 

- edituje jednotlivé snímky 

- vkládá do snímků objekty 

- edituje objekty snímku 

- upraví pořadí snímků 

- nastaví časování 

- chápe možnosti animací v prezentaci 

 

Databáze 
- vytvoření databáze 

- třídění 

- filtry 

 

 

Prezentace 
- počítačová prezentace 

- možnosti využití 

 

Power Point 
- vytvoření snímků 

- vkládání objektů do snímků 

- editace textu  

- editace tabulky  

- obrázek v prezentaci 

- organizační diagram 

- šablona prezentace  

- řazení snímků 

- časování prezentace 

- animace prezentace 

- animace snímku 

 

IKT 5 

 

 

 

 

 

 

IKT 4 

 

 

 

 

 

IKT 4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 
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Učební osnova předmětu  

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA 

Kód a název oboru:   27-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2020 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 169 hodin 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

OBECNÝ CÍL:  

Vybavit žáka vědomostmi praktického a teoretického základu tak, aby je dokázal využít 
při řemeslném zpracování keramických a sklářských výrobků v praxi. Současně také 
rozvíjet estetickou stránku osobnosti žáka. 

CHARAKTERISTIKA UČIVA: 

Žáci získají v průběhu 1. – 3. ročníku dovednosti a znalosti: 

• v kreslení náčrtů a skic podle modelu a vlastního názoru 

• ve výběru a použití základních výtvarných technik vzhledem k oboru 

• v rozvíjení a uplatňování vlastní představivosti v užité tvorbě    

POJETÍ VÝUKY:  

Výuka je směřována, aby žák dovedl uplatnit požadovanou představivost a 
obrazotvornost při výtvarném řešení výrobku, přizpůsobit dekorační řešení plochy tvaru 
výrobku, materiálu a zařízení, posoudit estetičnost a funkčnost výrobku, orientovat se v 
tradičním i současném pojetí umělecké tvorby a řemesel, využívat všechny dostupné 
zdroje při získávání informací a zpracovat je v samostatné práci. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:  

Kritériem pro hodnocení v předmětu je aktivní účast v hodinách, porozumění a 
prezentace probrané látky, vlastní návrhová a realizační tvorba. 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A 

PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT:  

 

Předmět napomáhá rozvíjet tvůrčí aktivitu ve vztahu k technickým a technologickým 

možnostem, prohlubuje orientaci žáků ve vývoji designu, v jeho současných trendech, rozvíjí 

schopnost vnímat specifické rysy a požadavky doby na výrobek a jeho zpracování, propojením 

vědomostí a dovedností vybavuje žáka pro profesní kariéru a s tím související potřebu 

celoživotního učení. Napomáhá rozvíjet úctu k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému 
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životnímu prostředí. Rozvíjí schopnost aktivně poznávat okolní prostředí, získávat informace v 

přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů. Napomáhá uvědomit si 

zodpovědnost v přístupu k vlastnímu vzdělání a celoživotnímu učení, motivuje k aktivnímu 

pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, působí pozitivním směrem na jednání k druhým, 

napomáhá propojit poznatky a dovednosti z teoretické a praktické výuky. 

Výsledkem vzdělávání je žák, který je vybaven vědomostmi a dovednostmi z oblasti 
zpracování příslušného produktu a který se dokáže orientovat v možnostech výtvarného 
řešení výrobku a umí zvolit vhodný postup. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 

Předmět výtvarná příprava má největší propojení hlavně s odbornou a praktickou částí 
výuky (technologie, odborný výcvik). 

 

ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA 

1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 35 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- orientuje se v organizaci předmětu 

- prokáže základní technickou zručnost v 

předmětu 

- zvládne techniku kresby tužkou a 

perem 

 

 

 

 

 

 

- dokáže posoudit výrobek z hlediska 

funkčnosti a estetičnosti 

- rozlišuje tradiční a současné pojetí 

umělecké tvorby 

- dokáže se orientovat v základních 

požadavcích na výrobek 

 

- ovládá zákonitosti perspektivy 

- nakreslí perspektivu předmětů ve 

správném pohledu 

 

 

Výrazové a vyjadřovací 
prostředky 
- seznámení se s pomůckami a jejich 

uplatněním 

- bod, skvrna – opakování a rozvíjení v 

ploše, A5 

- čára 

- textura 

- návrh plošné kompozice vytvořené z 

linií a šrafur, A4 

 

Kompozice a technická estetika 
výrobku 
- kompozice – tvar výrobku vzhledem k 

estetičnosti a funkčnosti, A5 

- design 

- kýč 

 

Perspektiva 
- teorie perspektivy 

- kresba jednoduchých kubických 

předmětů, A4 

- kresba jednoduchých rotačních 

předmětů, A4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

14 
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- výtvarně řeší výrobek ve vztahu ke 

svému oboru 

 

 

 

 

 

 

 

- kreslí přírodniny podle předlohy i 

modelu 

 

 

- kreslí dekorativní i užitkové výrobky 

podle předlohy nebo své fantazie 

 

 

Kreslení výrobků žákovy 
odbornosti podle předlohy a 
názoru 
- kresba jednoduchého dekoru ve vztahu 

k tvaru výrobku 

- jednoduchý reliéf 

- kresba jednoduchých keramických a 

sklářských výrobků 

 

Studie přírodnin 
- kresebné studie rostlin, květeny, plodů, 

A5 

 

Vlastní návrhy a výtvarné řešení 
výrobků 
- návrhy výrobků, dekorů a jejich 

provedení 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 70 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- kreslí věcné studie 

- zhotoví kresebně všechny uvedené 

úkoly zvládnutými technickými 

prostředky 

- ovládá postupy stylizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládá zákonitosti působení barev 

- kreslí jednoduché dekorativní výrobky 

podle modelu a fantazie 

- navrhne dekor spolu s technikou 

provedení 

 

 

 

 

 

Kresba 
- studijní kresby přírodnin (zelenina, 

ovoce) 

- struktura přírodnin 

- celek a detail 

- věcné studie živočišných aj. motivů 

- tužka, rudka, perokresba 

- návrh dekoru dle potřeb oboru 

- využití škály témat při tvorbě dekoru 

(město, pohádka, folklór aj.) 

- využívání základních a netradičních 

prostředků při tvorbě 

 

Barva 
- teorie a nauka o barvách 

- zapouštění, rozfoukávání, tupování 

- pomocí výřezu vyhledání 

dekorativního motivu 

- dekorativní řešení plochy pomocí 

barevných plošek - struktur 

- pastel – vykrývání ploch pomocí 

šablon,  A3 

- návrh dekoru  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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- kreslí dekorativní studii, včetně 

barevného provedení 

 

 

 

 

 

- v průběhu školního roku si zvolí, s 

ohledem na probíraná témata, téma své 

ročníkové práce, které zpracuje v 

návrhu i prakticky 

- posuzuje kompozici výrobku vzhledem 

k jeho estetičnosti a funkčnosti 

 Dekor 
- vývoj a současné tendence v 

jednotlivých oborech 

- dekor a ornamentální motiv 

- výrazové možnosti a kompoziční 

vztahy  

 

Aplikace v oboru 
- hledání návaznosti a vzájemné 

spolupráce mezi obory při výtvarném 

řešení 

18 

 

 

 

 

 

 

2 

3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 64 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- aplikuje základní dovednosti psaní, 

kreslení a konstruování písma 

- pracuje se škálou výtvarných pomůcek 

a materiálů 

 

 

- zvolí typ a techniku v souladu s 

výtvarným záměrem a ohledem na 

studovaný obor 

 

- zvolí typ a techniku v souladu s 

výtvarným záměrem a ohledem na 

studovaný obor 

  

 

 

- ovládá základní postupy kresby částí 

lidského těla 

Písmo 
- historie 

- základní prvky a charakteristické 

znaky 

- písmo jako součást kompozice 

- využití písma v dekoru 

 

Tematické práce 
- příroda – stylizace, návrh dekoru 

- zvířata – stylizace, návrh dekoru 

 

Technický výkres  
- druhy čar 

- práce se šablonou 

- kótování 

 

Postava  
- lidské tělo, proporce částí lidského těla 

a celé figury 

12 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

 

 

 

26 
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Učební osnova předmětu  

ODBORNÝ VÝCVIK 

Kód a název oboru:   28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  
Zaměření ŠVP:   Hranař 
Platnost učební osnovy:  od 1. září 2020, počínaje 1.ročníkem 

Celkový počet hodin za vzdělávání: 1697,5 hodin 

1. ročník:15 hodin týdně, celkem 525 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod
. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a zásady ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- vysvětlí pojem skleněný výrobek, jeho části, 

vznik skla a výrobku 

- popíše technologický tok výroby, kterým 

výrobek prochází od tavení přes tvarování, 

prvotní rafinaci a jednotlivé zušlechťovací 

techniky až po expedici 

- u každé technologie uvede stručně její význam 

a technologický postup 

 

- popíše základní technologické postupy 

přípravy sklářského kmene a střepů 

- vysvětlí tavící křivku a základní postupy 

tavení skla 

- uvede jednotlivé postupy při výrobě a 

ošetřování forem 

- popíše základní techniky ručního tvarování 

skla u jednoduchých výrobků 

Bezpečnost práce 
- seznámení s pracovištěm 

- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do sklářské 
výroby 
- úloha sklářské výroby 

- prvovýroba 

- zušlechťování 

- manipulace se sklem 

 

 

 

Hutní provoz 
- kmenárna 

- tavení 

- formárna 

- tvarování výrobků 
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- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na střediscích kmenárna, 

tavení, formárna a huť 

 

- pojmenuje jednotlivé typy odstraňování 

nadvýrobku a uvede, pro které typy výrobků a 

proč se využívají 

- vysvětlí technologické postupy prvotního 

zušlechťování výrobku – zabrušování horního 

okraje a dýnka, sámování a leštění výrobku 

- provede zabroušení horního okraje a dýnka u 

jednoduchého silnostěnného výrobku 

- popíše a předvede postup předkreslování 

výrobku pro broušení 

- pracuje s jednoduchým nářadím a obsluhuje 

strojní zařízení na středisku brusírna 

 

- popíše hladinářské stroje a zařízení 

- vyjmenuje druhy volných brusiv a leštiv 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro broušení a leštění 

 

- vysvětlí rozdíl v technologických postupech, 

použitých brusivech a ryteckých strojích mezi 

rytím skla na mědi a na kamínku 

- podílí se na přípravě výrobku, stroje a 

brusných materiálů pro rytinu 

 

- vysvětlí základní postupy pískování 

- zvolí správné druhy pískovacích šablon a 

strojů pro jednotlivé typy dekorů 

- aplikuje šablonu na výrobek a ochrání zbytek 

výrobku před popískováním 

- provádí přípravu výrobku před pískováním 

- podílí se na přípravě stroje a abraziva pro 

pískování 

 

- pojmenuje nářadí, pomůcky a preparáty 

používané na středisku malírna 

- vysvětlí technologické postupy malování, 

vypalování a leštění vrstev drahých kovů 

- podílí se na přípravě výrobku před 

dekorováním drahými kovy 

- používá vypalovací pomůcky, nakládá 

výrobky do vypalovacích pecí 

- zvolí správné pomůcky pro leštění zlata 

 

 

 

 

Prvotní rafinace 
- odstraňování nadvýrobku 

- brusírna 

- předkreslování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broušení výrobků  
- hranařská dílna 

 

 

 

Rytecká dílna 
- předkreslování 

- rytí výrobků 

 

 

 

Pískování 
- příprava a aplikace 

pískovacích šablon 

- pískování 

 

 

 

 

 

Malírna 
- malování výrobků 

preparáty drahých kovů 

- vypalování 

- leštění výrobků 

 

 

 

 

 

Kontrola kvality  
- kontrola výrobků 
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- rozezná jednotlivé vady na výrobcích a určí 

postup jejich odstranění 

- kontroluje a kompletuje výrobky pro balení do 

sad 

- signuje výrobky logem firmy 

- připravuje výrobky pro expedici (čistí a balí) 

 

- připravuje si a používá všechny ochranné 

pomůcky 

- používá potřebné nástroje a nářadí při 

přípravě hladinářského stroje, manipulaci s 

brusivem a při broušení 

- popíše konstrukci hladinářského stroje 

- obsluhuje hladinářský stroj 

- dokáže správně nasadit a seřídit litinovou 

šajbu 

- orovnává všechny typy hranařských kotoučů 

- třídí použité brusivo 

- zvolí vhodná brusiva a leštiva podle typu 

broušeného dekoru 

 

- zvolí správný postup obrušování dle 

konkrétního typu a tvaru výrobku 

- zvolí vhodnou zrnitost brusiva podle typu 

broušeného dekoru 

- provádí natrhávání, přebrušování, jemnění a 

leštění dekorů 

- připraví správně hladinářský i kuličský stroj 

k práci, provádí obsluhu a údržbu 

hladinářského stroje 

- pečuje správně o litinové kotouče 

 

- zabrousí správně horní okraj i dýnko 

slabostěnných i silnostěnných výrobků 

 

 

 

- zvolí správné brusivo pro broušení a 

přebrušování větších hran i krátkých ploch 

- jemní kvalitně na pískovcovém i elektritovém 

kotouči menší hrany a větší plochy 

- rozpozná, posoudí a odstraní vady výbrusu 

- zvolí správné leštivo pro předleštění a leštění 

na vysoký lesk 

- brousí hranařské dekory 

- signování 

- příprava na expedici 

 

 

 

 

Zařízení brusičských  
dílen 
- brusičské stroje 

- brusiva a leštiva 

- nástroje a nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy hladinářského 
a hranařského 
broušení 
- natrhávání malých a 

velkých kusů 

- přebrušování na 

jemnějším brusivu 

- jemnění na hranařském i 

kuličském stroji 

- leštění skla 

 

Hladinářské broušení  
- obrušování horního 

okraje  

- obrušování dna výrobků 

 

Hranařský výbrus 
- obrušování krátkých 

ploch 

- hranařské broušení 

malých hran na odlivkách 

- broušení rovných hran na 

jednoduchých tvarech 

silnostěnných výrobků 

- jemnění na kuličském 

stroji 

- mezioperační kontrola 

- mechanické leštění 
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2. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 612,5 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a zásady 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě i čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- připravuje si a používá všechny ochranné 

pomůcky 

- používá potřebné nástroje a nářadí při přípravě 

stroje, úpravě brusiva a broušení 

- popíše konstrukci hladinářského stroje 

- obsluhuje hladinářský i kuličský stroj 

- zvolí vhodná brusiva a leštiva podle typu 

broušeného dekoru 

- brousí kvalitně hrany, zabrušuje horní okraje a 

dýnka výrobků 

 

 

 

- zvolí správné brusivo pro broušení a 

přebrušování větších hran i krátkých ploch 

- jemní kvalitně na pískovcovém i elektritovém 

kotouči menší hrany a větší plochy 

- rozpozná, posoudí a odstraní vady výbrusu 

- zvolí správné leštivo pro předleštění a leštění 

na vysoký lesk 

- brousí hranařské dekory 

 

 

 

 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování 
praktického učiva z 1. 
ročníku 
- zařízení hranařských 

dílen 

- hladinářský brus – 

obrušování horních 

okrajů a dýnek 

silnostěnných výrobků 

- broušení rovných hran na 

jednoduchých tvarech 

výrobků 

 

Hranařský výbrus 
- obrušování krátkých 

ploch 

- broušení lomených, 

klínových a 

předlisovaných hran na 

jednoduchých tvarech 

silnostěnných výrobků 

- jemnění na kuličském 

stroji 

- mezioperační kontrola 

- mechanické leštění 
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3. ročník:17,5 hodin týdně, celkem 560 hodin 

Výsledky vzdělávání  
Žák: 

Učivo Hod. 

 

- dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a zásady 

požární prevence 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

- uvede příklady bezpečnostních rizik a 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

a uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 

- zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 

energií, dodržování bezpečnostních a 

ekologických zásad 

 

- zvolí správné brusivo pro broušení a 

přebrušování větších hran i krátkých ploch 

- jemní kvalitně na pískovcovém i elektritovém 

kotouči menší hrany a větší plochy 

- rozpozná, posoudí a odstraní vady výbrusu 

- zvolí správné leštivo pro předleštění a leštění 

na vysoký lesk 

- brousí hranařské dekory 

 

 

 

 

 

 

- provádí výbrus různých typů výrobků dle 

požadavku výroby soudobých zakázek  

 

 

 

 

 

- nakreslí technický výkres svého návrhu na 

broušený dekor ke zvolenému standardnímu 

tvaru výrobku 

- zvolí správné technologické postupy broušení, 

brusné a leštící prostředky 

- provede výbrus dekoru dle návrhu 

Bezpečnost práce 
- bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 

- pracovně právní 

problematika BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranařský výbrus 
- obrušování krátkých 

ploch 

- broušení různých typů 

hranařských výbrusů 

(včetně předlisovaných a 

válených hran) na 

jednoduchých tvarech 

silnostěnných výrobků 

- jemnění na kuličském 

stroji 

- mezioperační kontrola 

- mechanické leštění 

 

Vybrušování 
průmyslových tvarů a 
dekorů 
- broušení různých typů 

výrobků dle aktuálního 

sortimentu sklárny 

 
Závěrečná ročníková 
práce 
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Popis inovace: 

• Inovace kapitoly Besedy se školním psychologem 
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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. 
 


