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1 Identifikační údaje  

1.1 Předkladatel  

NÁZEV ŠKOLY: Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

ADRESA ŠKOLY: nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary, 36005  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA  

KONTAKT: Sekretariát: tel.: 739322484, e-mail: sekretariat@supskv.cz, dat. schránka: jyduttq  

IČ: 00077135  

IZO: 00077135  

RED-IZO: 600009203  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Ing. Bc. Libuše Ladýřová   

1.2 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Karlovarský Kraj  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary  

KONTAKTY:    

tel.: 354222300  
fax: 353331509  
dat. schránka: siqbxt2  

1.3 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Výrobce a dekoratér keramiky I.  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Výrobce keramiky  

KÓD A NÁZEV OBORU: 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky  

ZAMĚŘENÍ: vlastní: umělecko-průmyslové  

STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s výučním listem  

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: denní   

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  01.09.2022  

VERZE ŠVP: 1  

ČÍSLO JEDNACÍ: SUPSKV/2022/0831  
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DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 02.11.2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31.08.2022  
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2 Profil absolventa  

NÁZEV ŠKOLY: Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

ADRESA ŠKOLY: nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary, 36005  

ZŘIZOVATEL: Karlovarský Kraj  

NÁZEV ŠVP: Výrobce a dekoratér keramiky I.  

KÓD A NÁZEV OBORU: 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky  

PLATNOST OD: 01.09.2022  

STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s výučním listem  

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: denní  

Výrobce a dekoratér keramiky má odborné dovednosti a kompetence pro práce v jakékoliv 

keramické výrobě včetně výroby porcelánu. Má schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní 

keramické činnosti při častých změnách výroby. Žáci v prvním ročníku prochází všemi základními 

praktickými technologiemi výroby a dekorace keramiky. Od druhého ročníku si volí jedno ze dvou 

odborných zaměření -  Výrobce keramiky  a  Dekoratér keramiky .     

Absolvent zaměření Výrobce keramiky je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem 

schopen získat profesní kvalifikace Glazovač/Glazovačka keramiky (kód 28-030-H), Točíř/točířka 

keramiky (kód 28-007-H), Vylévač/Vylévačka keramik (kód 28-008-H) a Výrobce lisované keramiky 

(kód 28-006-H). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Keramik (kód 28-99-H/03).  

2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi  

Popis uplatnění absolventa v praxi:  

Absolvent se uplatní ve všech odvětvích keramické výroby. Podle svého zaměření vykonává různé 

činnosti v celém procesu výroby, který zahrnuje výrobu keramiky na ručních pracovištích, strojích i 

výrobních linkách, výrobu modelů a forem a dekoraci keramiky. Při výkonu své profese respektuje 

všechny ekologické, bezpečnostní i ekonomické aspekty výrobních procesů. Je schopen pracovat 

samostatně a efektivně si organizovat svou práci. Kromě zaměstnanecké sféry je schopen se uplatnit 

také jako samostatný podnikatel ve svém oboru.   

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat v maturitním studiu keramického 

oboru, nebo si může vybrat jiný nástavbový obor.   
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2.2 Kompetence absolventa  

Klíčové kompetence  

 efektivně se učí  
 vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok  

 reálně si stanovuje potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání  
 samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy  

 vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích  

 stanovuje si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti 

zájmové i pracovní  

 pečuje o své zdraví  

 spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření výborných mezilidských vztahů  

 uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je  

 jedná v souladu s udržitelným rozvojem  

 podporuje hodnoty národní, evropské a světové kultury  

 optimálně využívá své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě 

práce pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního 

učení  
 funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích  

 efektivně hospodaří s financemi  

 využívá adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracuje  

Odborné kompetence všeobecně-výtvarné a návrhářské:  

 kreslí náčrty a skici podle vlastního námětu  

 používá základní techniky odborného kreslení  

 konstruuje, modeluje a vytváří design skleněného výrobku  

 provádí dekoraci výrobků správně zvoleným způsobem podle specifik tvaru výrobku a 

požadavku zákazníka  

 výtvarně řeší výrobky, ke svým návrhům používá specifické programy  

 

Odborné kompetence v oblasti IT a multimédií:  

 aktivně vyhledává a využívá dostupné zdroje informací.   

 cituje a parafrázuje tištěné i elektronické dokumenty dle citační normy ČSN ISO 690.   

 ovládá tabulkové, textové i prezentační editory a procesory.   

 navrhuje a spravuje databáze.   
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 orientuje se v normách a platných typografických pravidlech.   

 provádí kalibraci výstupních i vstupních zařízení hardware.   

 publikuje multimediální prezentace v digitálních médiích.   

 prezentuje a obhajuje práci v závislosti na konkrétní situaci.   

 osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.)   

 rozpoznává aktuální hrozby v kyberprostoru a ví, jak se proti nim bránit.   

 vede povinnou dokumentaci.   

Odborné kompetence keramické:  

 vykonává pracovní činnosti v celém procesu keramické výroby příslušné oblasti dané 

zaměřením oboru vzdělání, tj. při výrobě keramiky na ručních pracovištích, na strojích a 

výrobních linkách, při výrobě modelů a forem a při dekoraci keramiky  

 užívá platné normy, předepsané jednotky a značky.   
 využívá specifické aplikační programové vybavení PC pro výrobní dokumentaci, návrhy vzorů 

výrobků.   
 připraví si pracoviště, potřebnou výrobní dokumentaci a keramickou hmotu.   

 pracuje s nářadím, obsluhuje stroje a zařízení a provádí jejich základní údržbu.   
 plní samostatně i v týmu stanovené úkoly v souladu s technologickými postupy.   

 ovládá základní technologie a dodržuje technologickou kázeň ve výrobním procesu včetně 

zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků.   
 posoudí kvalitu keramického střepu a případně jeho texturu ve vztahu k dalšímu výrobnímu 

zpracování.   

 podle zaměření ovládá techniky přípravy keramických hmot, tvroby střepu, výroby forem a 

jejich skladování, slučování a čištění, sušení, glazování a broušení, dekorování a výpalu 

keramických výrobků.   
 dohotovuje výrobky předepsanými výrobními způsoby a s ohledem na jejich funkčnost, 

kvalitu a případné estetické ztvárnění.   
 prokazuje manuální řemeslnou zručnost a uplatňuje své talentové vlohy zejména při ruční 

výrobě keramických výrobků.   
 posoudí kvalitu výrobků, třídí je a provádí jejich balení a připravuje výrobky k expedici 

předepsanými způsoby.   
 ovládá základní marketingové činnosti.   
 chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako 

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

příslušných norem.   

 zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence.   
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 dbá na 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.   

 zná systém péče o zdraví pracujících a má vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci 

při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout.   

 chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.    

 dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na 

pracovišti.   
 dbá na zabezpečování parametr kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval 

požadavky klienta.   

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

ohodnocení.   

 zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na 

životní prostředí, sociální dopady.   

 nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 

životní prostředí.   

 

2.3 Způsob ukončení vzdělávání  

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Její konání se řídí školským zákonem a příslušnými 
prováděcími předpisy.   

Dokladem o ukončení vzdělávání je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 
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3 Charakteristika vzdělávacího programu  

NÁZEV ŠKOLY:  Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková 

organizace  

ADRESA ŠKOLY:  nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary, 36005  

ZŘIZOVATEL:  Karlovarský Kraj  

NÁZEV ŠVP:  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

KÓD A NÁZEV OBORU:  28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky  

PLATNOST OD:  01.09.2022  

STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ:  střední vzdělání s výučním listem  

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:  denní  

3.1 Celkové pojetí vzdělávání  

Hlavním cílem ŠVP je příprava žáka pro pozici kvalifikovaného pracovníka pro výkon příslušných 

řemeslných činností v oboru. Smyslem ŠVP je pak budoucí flexibilní začlenění žáků do pracovního, 

občanského a společenského života na základě konkrétních požadavků sociálních partnerů a 

dosažených kompetencí. Při tvorbě školního vzdělávacího programu tohoto oboru škola vycházela 

z požadavků a podmínek sociálních partnerů – po konzultaci s výrobci porcelánu a 

keramiky v regionu. Výuka výtvarných a praktických předmětů je koncipována tak, aby splňovala 

požadavky na komplexně připraveného absolventa pro kvalitní práci v měnících se podmínkách 

výroby keramiky a porcelánu  

Metody a formy výuky  

 V teoretických předmětech je základní metodou výuky frontální vyučování, které je 

realizováno výkladem učitele a doplněno vhodnými didaktickými pomůckami. Velký důraz je 

kladen na aktivizaci všech žáků. S ohledem na charakter učiva využívá vyučující 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 a prohlídky výstav. Kromě těchto tradičních 

metod se využívají metody samostatné práce, diskuse, rozhovor na aktuální témata, rozbor 

nedostatků ve vyjadřování (sebehodnocení), průběžně jsou zařazovány testy, praktický 

slohový výcvik a různé typy cvičení. Důraz je kladen také na samostatné vyhledávání a 

zpracovávání informací v rámci projektů doplňujících učivo. Také jsou 
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využívána různá interaktivní cvičení v reálném i internetovém prostředí. Vyučující k výuce 

využívají autentické materiály z různých zdrojů (rozhovory, dokumenty, videoukázky).  

 Praktická výuka probíhá ve školních odborných učebnách a v reálném prostředí keramického 

podniku. V první části vyučující formou frontálního vyučování vyloží správný postup práce 

včetně požadavků na bezpečnost práce. V této fázi výuky je v potřebném rozsahu aplikováno 

využití názorných pomůcek – předvedení technologického 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.  

3.2 Organizace výuky  

Organizace výuky  

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu. Ve výuce jsou zahrnuty povinné všeobecně – vzdělávací a 

odborné předměty. Odborné předměty praktického charakteru jsou ve výuce realizovány formou 

delších bloků pro efektivnější využití času a získání pracovních kompetencí. Žáci se v odborných 

předmětech vyučují nejen ve škole v odborných učebnách, ale i v reálném prostředí keramického 

podniku.  

Odborný výcvik je v 1. ročníku koncipován tak, aby si žáci prošli všechna pracoviště celého 

technologického toku keramické výroby (tj., aby si vyzkoušeli všechna pracoviště). Cílem je 

seznámení s celkovým profilem výroby a po konzultaci s učiteli odborného výcviku objektivní zvolení 

si konečného zaměření od 2. ročníku. Na začátku 2. ročníku jsou pak žáci zařazeni do jednotlivých 

dílen podle zaměření - Výrobce keramiky nebo Dekoratér keramiky.   

Adaptační kurz  

V prvním ročníku se žáci účastní dvoudenního adaptačního kurzu. Kurz je jedinečnou příležitostí pro 

nově nastupující žáky naučit se vytvářet zdravé vztahy ve své vrstevnické skupině a ve spolupráci s 

třídním učitelem společně vytvářet zdravý třídní kolektiv. Adaptační kurz umožní žákům hladší 
průběh přechodu z 2. na 3. stupeň a lépe poznat jeden druhého. Žáci poznají i svého třídního učitele 

a třídní učitel spolu s pracovníky školního poradenského pracoviště poznají nastupující 

žáky. V případě konání je povinný pro všechny žáky 1. ročníku.  

Cílem kurzu je posilování sebehodnocení a sebevědomí žáků v návaznosti na zvyšování jejich školní 
úspěšnosti, posílení zodpovědnosti za své chování a vytvoření pozitivních vztahů mezi spolužáky, ale 

i vztahů s třídním učitelem. V neposlední řadě je cílem projektu i snižování netolerance 

předsudků.  Během kurzu proběhne nastavení základních pravidel a sankcí pro fungování v běžném 
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školním prostředí. Důležité je pak pokračovat ve společných aktivitách tak, aby se žáci i dále mohli 

více poznávat a získávat k sobě důvěru (např. při exkurzích). Celý kurz je veden pracovníky školního 

poradenského pracoviště, kteří následně provádějí i diagnostiku třídních kolektivů a konzultace.   

Besedy se školním psychologem  

V rámci primární prevence jsou realizovány besedy se školním psychologem. Realizují se dle potřeby 

a v závislosti na aktuálních tématech, se kterými se žáci jednotlivých ročníků (a v širším pojetí naše 

společnost) setkávají.  V rámci besed probíhá seznámení se s daným tématem, jeho zmapování, 

realizují se sebezkušenostní cvičení a žáci mají možnost sebevyjádření v rámci diskuze. Besedy mají 

nejen pomoci žákům se zpracováním daného tématu, ale také podpořit u žáků rozvoj klíčových 

kompetencí.   

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 žáky s konceptem resilience a podpořit rozvoj dovedností v oblasti zvládání stresu  

 připravit žáky na odchod ze střední školy (výběr povolání, pracovní pohovor, vzezření a 

vystupování atd.)  

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

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

Konkrétně například:  

Český jazyk a literatura:  

 žák skrz umělecké texty zkoumá psychiku postav vystavených mimořádné události.  

Výchova ke zdraví:  

 žák má základní znalosti a dovednosti první pomoci  

 uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách  

 je schopen při mimořádné události neprodleně přivolat odbornou pomoc, je-li to třeba.  

Společenskovědní a ekonomický základ:  
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 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, je 

schopen předat poznatky, jak se chránit  

 uvědomuje si nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek, přípravků a 

technologií  

 objasní pojem „havárie s únikem nebezpečných látek“, poukáže na příčiny jejich vzniku a 

hlavní charakteristiky  

 je seznámen s hlavními účinky nebezpečných látek, objasní některé základní způsoby 

výstražného označování nebezpečných látek, uveden nejrozšířenější průmyslové nebezpečné 

látky na území ČR  

 zná nejdůležitější zásady chování obyvatelstva v případě havárií s únikem nebezpečných 

látek, dokáže se chránit před jejich účinky  

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

přinos  

 objasní možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně s dopady na okolí  

 vyjmenuje nejdůležitější opatření k ochraně obyvatelstva pro případ radiační havárie jaderné 

elektrárny  

 správně se chová v krizových situacích při živelných katastrofách  

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. V předmětu společenskovědní a 

ekonomický základ a český jazyk a literatura jsou v rámci výuky o jednotlivých dějinných epochách 

zařazena tato témata:  

 cíle prvního čs. odboje a působení čs. Legií (funkce armády při budování státu)  

 protektorát Čechy a Morava (role občana při zajišťování obrany státu)  

 fašismus, frankismus a nacismus - Itálie, Španělsko, Německo (bezpečnostní prostředí)  
 druhá světová válka (právní aspekty ozbrojených konfliktů)  
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 vývoj ve vyspělých demokraciích, proces a cíle evropské integrace (humanitární mise a 

vojenské operace v zahraničí)  
 dekolonizace a problémy třetího světa  

Žák je během výuky i v rámci aktuálně zajišťovaných besed, kulturních nebo filmových představení a 

dalších akcí veden k:  

 definování pojmů jako je bezpečnost, svoboda, prosperita státu a uvědomění si, jak souvisí 

tyto pojmy se zajištěním bezpečnosti  
 vysvětlení funkcí NATO a uvědomění si morální povinnosti při obraně státu  

 popsání možné hrozby při nestabilitě politického a hospodářského systému, hrozby vzniku 

extrémistických hnutí, terorismu  

 charakterizování stavu nebezpečí, nouzového stavu a znalosti postupu při těchto situacích  

 vyjmenování bezpečnostní složky státu   

 vymezení jaká opatření činí Parlament ČR při plánování obrany státu  

 vyjmenování nejvýznamnějších bitev 2. světové války, na kterých se podílela československá 

armáda a charakterizování politického vývoje v ČSR do r. 1989  

 popsání, co je branná povinnost, povědomí, proč je povinná nejen z hlediska legislativního, 

ale také morálního  

 vysvětlení pojmů evropská integrace, NATO, EU, vystihnutí podstaty těchto pojmů a 

zařazení České republiky do celosvětového kontextu ve smyslu hospodářské, politické 

a vojenské spolupráce  

 diskuzím o dopadech a vlivech mezinárodních vojenských misí   

 

Forma realizace praktického vyučování  

Převažující formou realizace praktického vyučování jsou výtvarné praktické předměty v 

odborných učebnách a odborný výcvik ve sklářských dílnách.  

 

Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy  

Žáci se mohou za plné podpory školy a jejích pedagogických pracovníků účastnit různých soutěží.  

Škola podporuje různou charitativní činnost a dobrovolnictví.   

3.3 Realizace praktického vyučování  

Praktická výuka probíhá formou odborného výcviku přímo na pracovišti sociálního partnera školy – 

porcelánky, kde je žákům vyčleněna učňovská dílna i s odbornými instruktory z řad zkušených 
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pracovníků závodu. 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, exkurze na reálné pracoviště výroby, kde se postup 

využívá a předvedení postupu vyučujícím. 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 a měli šanci se po 

ukončení vzdělávání co nejdříve začlenit do chodu života závodu.  

3.4 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, vytvoření si vhodného 
studijního režimu a studijních podmínek, představujeme jim různé 
techniky učení, směřujeme je ke sledování pokroků svého učení, 
jejich hodnocení a sebehodnocení. 

 žákům představujeme různé práce s textem, cesty, jak vyhledávat, 
ověřovat a zpracovávat informace z různých informačních zdrojů, 
jakým způsobem si lze pořizovat poznámky 

 při výuce využíváme rozličné informační zdroje a metody, které 
žákům přiblíží jevy a procesy spojené s jejich oborem 

 využíváme aktivizační metody ve výuce a snažíme se žáky zaujmout, 
neboť vlastní zaujetí pro obor pomáhá vytvářet pozitivní vztah žáků 
k vědění, poznávání a vzdělávání 

 žáky vhodným způsobem vedeme k porozumění a zpracování 
informací, tak aby si z nich utvořili ucelený obraz o systému přírody 
a jejich zákonitostí  

 zařazujeme úkoly, které vhodně propojují teoretické znalosti žáků s 
praxí 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování, zpracování a 
vyhodnocení informací a umožňujeme jim plánovat a organizovat 
svoji pracovní činnost a vyvozovat směry dalšího vzdělávání a 
uplatnění v oboru 

 průběžným hodnocením umožňujeme žákům kriticky reflektovat 
proces vlastního učení 

Kompetence k řešení 
problémů 

 učíme žáky porozumět danému problému, volit vhodné strategie 
řešení a nalézat různé postupy řešení 

 při teoretických diskusích a praktických úlohách vedeme žáky 
k přemýšlení o různých variantách řešení problému, k volbě vhodné 
metody a k vyhodnocení a ověření zvoleného postupu 

 předkládáme žákům různé metody práce ve studovaném oboru, 
formulováním hypotéz a jejich následným praktickým 
ověřováním vedeme žáky k osvojení základních principů práce, 
přičemž dbáme na propojování informací z různých oborů a 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

navázání na již nabyté vědomosti 
 využíváme různé formy skupinové práce tak, aby se žáci 

naučili spolupracovat ve skupině 

Komunikativní 
kompetence 

 během řízených diskusí jsou žáci vedeni k samostatnému uvažování, 
vyjadřování vlastních názorů a argumentů 

 klademe důraz na jazykovou správnost při vyjadřování a také na 
správné používání odborné terminologie  

 během výkladu učitele si žácipořizují vlastní poznámky, přičemž 
rozhodují, které informace jsou podstatné 

 klademe důraz na srozumitelnou a souvislou formulaci vlastních 
myšlenek, upozorňujeme na nutnost jazykové správnosti u 
písemných projevů, dodržování stylistické normy i odborné 
terminologii, žáci jsou vedeni k zaznamenávání podstatných 
myšlenek a údajů z textů a projevů jiných lidí 

 vedeme žáky k přiměřenému vyjadřování účelu jednání a 
komunikační situaci a k vhodné prezentaci, jak v písemných, tak 
v mluvených projevech, k vyjadřování se a vystupování v souladu se 
zásadami kultury projevu a chování 

 seznamujeme žáky se zpracováním různých administrativních 
písemností, pracovních dokumentů i souvislých textů na běžná i 
odborná témata 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí účastnit se aktivně diskusí, 
formulovat a obhajovat své názory a postoje 

 vedeme žáky k dosažení jazykové způsobilosti potřebné pro 
základní komunikaci v cizojazyčném prostředí v anglickém jazyce. 

 ukazujeme žákům výhody znalosti cizích jazyků pro životní i 
pracovní uplatnění.Motivujeme jetím k prohlubování svých 
jazykových dovedností. 

Personální a sociální 
kompetence 

 motivujeme žáky k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, péči o 
svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého 
životního stylu a závislostí;  

 připravujeme žáky na měnící se životní a pracovní podmínky a podle 
jejich schopností a možností se je snažíme pozitivně ovlivňovat 

 s využitím ústního zkoušení či přednesu referátů vedeme 
žáky k efektivnímu sebehodnocení i hodnocení druhých, k 
adekvátnímu vystupování a přijímání zpětné vazby 

 podporujeme aktivní spolupráci při dosahování společných cílů, 
přispíváme k udržování hodnotných mezilidských vztahů (práce ve 
dvojici/skupině/diskuse) 

 začleňováním projektových úloh umožňujeme žákům stanovovat si 
cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 
orientace a životních podmínek a přijímat a odpovědně plnit 
svěřené úkoly  

 realizací celé řady projektových úloh dáváme žákům 
příležitost ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, 
postoje a jednání jiných lidí, podněcovat práci týmu vlastními 
návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů a nezaujatě zvažovat návrhy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

17 

Výchovné a vzdělávací strategie 

druhých. 

 předkládáme žákům podněty týkající se problematiky mezilidských 
vztahů, stereotypů a předsudků. Hovoříme o nich a kriticky je 
hodnotíme.  

Občanské kompetence 
a kulturní povědomí 

 vedeme žáky k odpovědnému, samostatnému a iniciativnímu 
jednání nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, 
k dodržování zákonů, respektování práva a osobnosti druhých lidí, 
motivujeme je k vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii a 
diskriminaci, k jednání v souladu s morálními principy a zásadami 
společenského chování, přispívání k uplatňování hodnot 
demokracie 

 žákům pomáháme uvědomit si vlastní kulturní a národností 
identitu, vedeme je k tolerantnímu přístupu k identitě druhých, 
k uznávání hodnoty života, uvědomění si odpovědnosti za vlastní 
život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany a zdraví 
ostatních 

 podporujeme žáky v uznávání tradic a hodnot svého národa, 
chápání jeho minulosti i současnosti v evropském i světovém 
kontextu, motivujeme žáky k vytvoření pozitivního vztahu k místní, 
národní, evropské i světové kultuře 

 klademe důraz na nutnost ochrany životního prostředí a přírody, 
žák ji chápe jako svou občanskou povinnost, aktivně vystupuje 
v zájmu její ochrany a v duchu udržitelného rozvoje 

 realizací různých exkurzí a projektových úloh vedeme žáky k 
poznání zákonitostí panujících v přírodě a v provozech firem a 
následně ke správnému rozhodování v otázkách týkajících se stavu 
životního prostředí a vlivu lidských činností na něj 

 dbáme na dodržování pravidel bezpečné práce v odborné učebně, 
žáky tak vedeme k získání základních návyků ochrany svého zdraví i 
zdraví druhých 

Kompetence k 
pracovnímu uplatnění a 
podnikatelským 
aktivitám 

 zadáváme žákům činnosti, ve kterých usilují o dosažení cílů, plánují, 
využívají informační zdroje a hodnotí dosažené výsledky (projekty), 
díky těmto aktivitám získávají odpovědný postoj ke své vlastní 
profesní budoucnosti a k flexibilitě, klademe důraz na vzdělávání 
včetně celoživotního učení 

 začleňováním zajímavých exkurzí a doprovodných akcí 
napomáháme žákům rozvíjet jejich zájem o studovaný obor a 
poskytujeme jim motivaci a inspiraci pro jejich další rozvoj 

 vedeme žáky k odpovědnému postoji ke své vlastní profesní 
budoucnosti a k flexibilitě v pracovním životě, klademe důraz na 
celoživotní učení 

 v reálném provozu keramického závodu jsou žáci nuceni 
respektovat obecná práva a povinnostmi zaměstnavatelů a 
pracovníků, zvyknou si na pracovní režim 

 žáci jsou během výuky nuceni komunikovat adekvátně se svými 
spolupracovníky i nadřízenými o svých potřebách a úkolech, 
prezentovat a obhajovat výsledky své práce a přijímat zpětnou 
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vazbu 

 při každodenním pozorování pracovního života keramického závodu 
si žáci osvojí představu o pracovních, platových a jiných 
podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na 
pracovníky, konfrontují ji se svými představami a předpoklady 

Matematické 
kompetence 

 zařazováním práce s vlastními naměřenými či 
získanými daty prohlubujeme u žáků schopnost orientace v nich, 
schopnost interpretace uvedených dat a sledování případných 
pravidelností či trendů, 

 poskytujeme žákům příležitost pro vytváření vlastních forem 
grafických znázornění (tabulky diagramy, grafy, schémata apod.) 

 řešením jednoduchých úloh z oboru aplikujeme znalosti 
z matematiky a ověřujeme správné používání a převádění běžných 
jednotek, reálný odhad výsledku řešení dané úlohy a 
aplikaci znalostí  o základních tvarech předmětů a jejich 
vzájemné poloze v rovině i i prostoru 

 pomáháme žákům nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 
praktických úkolů, vedeme je ke schopnosti tyto vztahy vymezit, 
popsat a správně je využít pro dané řešení 

Kompetence využívat 
prostředky 
informačních a 
komunikačních 
technologií a pracovat s 
informacemi 

 prostřednictvím zadávání samostatných prací, referátů a projektů 
umožňujeme žákům získávat informace z otevřených zdrojů, 
pracovat s nimi, vedeme je k posuzování věrohodnosti informačních 
zdrojů a ke kritickému přístupu k získaným informacím, tedy k 
mediální gramotnosti 

 během výuky a zpracovávání projektů žáci běžně pracují s běžným 
základním a aplikační programovým ICT vybavením a komunikují 
elektronickou poštou a dalšími prostředky online i offline 
komunikace 

 vedeme žáky k rozvíjení základních znalostí informačních a 
komunikačních technologií prostřednictvím prácese 
specializovaným softwarovým vybavením, což umožňuje rozšíření 
znalostí a dovedností příslušné profesní oblasti v jejich oboru 

 žáky seznamujeme s možností využívání vhodných mobilních 
aplikací 

Vyrábět a dekorovat 
výrobky v požadované 
kvalitě 

 v rámci svého zaměření žáci dodržují technologické postupy, pracují 
samostatně i v týmu a rozhodují se správně v případě náhle 
vzniklých problémů v pracovním procesu 

 žáci používají správně platné normy, předepsané jednotky a značky; 
 během výroby keramických výrobků žáci vykonávají tyto činnosti: 

o - samostatně si připravují pracoviště; 
o - posuzují vhodnost a správnost aplikace pracovních 

postupů, použitých materiálů, pomůcek a zařízení; 
o - pracují s nářadím, obsluhují stroje a zařízení a provádí 

jejich základní údržbu podle návodů na obsluhu; 
o - prokazují manuální řemeslnou zručnost a uplatňují 

talentové vlohy zejména při individuální výrobě 
keramických výrobků; 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

o - dokončují výrobky předepsanými výrobními způsoby; 
o - posuzují kvalitu výrobků, provádí jejich adjustáž, balí a 

expedují výrobky předepsanými způsoby. 
Dbát na bezpečnost 
práce a ochranu zdraví 
při práci 

 žáci chápou bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i 
druhých i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek k získání či 
udržení certifikátu jakosti dle příslušných norem 

 při každodenní práci v keramickém závodě dodržují zásady BOZP a 
chrání zdraví své i ostatních lidí na pracovišti také tím, že 
nepřeceňují své síly a odhadují své fyzické možnosti, 

 žáci se na pracovišti pohybují bezpečně tak, aby včas rozpoznali 
možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni 
zajistit odstranění závad a možných rizik; 

 žáci jsou vedeni ke každodennímu udržování pořádku a ukládání 
věcí na své místo. 

 žáci umí poskytnout základní první pomoc při pracovním úrazu a ví, 
koho přivolat na pomoc a jaké administrativní a bezpečnostní kroky 
následují po pracovním úrazu. 

Usilovat o nejvyšší 
kvalitu své práce, 
výrobků nebo služeb 

 žákům je na příkladech předkládán fakt, že kvalita je významným 
nástrojem konkurenceschopnosti a dobrého jména keramického 
závodu, jsou vedeni k přísnému dodržování standardů kvality 
výrobků. 

 žáci si uvědomují význam požadavků zákazníka a jsou vedeni k tomu 
je vždy respektovat. 

 na základě konkrétních parametrů výrobků a požadavků na jejich 
vlastnosti žáci posuzují kvalitu výrobků svých i svých 
spolupracovníků, chápou, že na nekvalitním polotovaru nelze 
pokračovat 

 upozorňujeme žáky na význam kvality surovin a dodržování 
technologických postupů při výrobě keramiky 

Jednat ekonomicky a v 
souladu se strategií 
udržitelného rozvoje 

 seznamujeme žáky s významem, účelem a užitečností vykonávané 
práce, jejím finančním a společenským ohodnocením 

 vedeme žáky ke zvažování možných nákladů, výnosů a zisků při 
plánování určité činnosti a ke zhodnocení vlivu na životní prostředí 
a případně i sociálních dopadů 

 klademe důraz na efektivní hospodaření, nakládání s materiály, 
energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 
na životní prostředí 

    

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Občan v demokratické 
společnosti 

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , FYZ , 
CHE , ZAE , TV , IKT , VKZ , 

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , 
CHE , TV , IKT , TK , TEC , 

ČJL , ANJ , SEZ , MAT 
, TV , VIZ , TEC , NAV 
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Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

TEC , OV  OV  , OV  

Člověk a životní 
prostředí 

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , FYZ , 
CHE , ZAE , TV , VKZ , TEC , 

OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , 
CHE , TV , TEC , OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT 
, TV , TEC , NAV , OV  

Člověk a svět práce ČJL , ANJ , SEZ , MAT , FYZ , 
CHE , ZAE , TV , IKT , VYP , 

TEC , OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , 
CHE , TV , IKT , VYP , TK , 

TEC , OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT 
, TV , VIZ , TEC , NAV 

, OV  

Informační a 
komunikační 
technologie 

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , FYZ , 
CHE , ZAE , TV , IKT , VYP , 

VKZ , TEC , OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT , 
CHE , TV , IKT , VYP , TEC 

, OV  

ČJL , ANJ , SEZ , MAT 
, TV , VIZ , TEC , OV  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

ANJ  Anglický jazyk 

CHE  Chemie 

ČJL  Český jazyk a literatura 

FYZ  Fyzika 

IKT  Informační a komunikační technologie 

MAT  Matematika 

NAV  Navrhování 

OV  Odborný výcvik 

SEZ  Společenskovědní a ekonomický základ 

TEC  Technologie 

TK  Technické kreslení 

TV  Tělesná výchova 

VIZ  Vizualizace 

VKZ  Vzdělávání ke zdraví 

VYP  Výtvarná příprava 

ZAE  Základy ekologie 

    

3.6 Přípravné kurzy nabízené školou  

Přípravné kurzy nabízené školou: škola nenabízí žádné přípravné kurzy  

3.7 Způsob a kritéria hodnocení žáků  

Kritéria hodnocení  
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Kritéria hodnocení jsou stanovena v platném Školním řádu.   

Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.  

 Stupeň prospěchu určí učitel či učitelé, kteří vyučují příslušný předmět.  
 Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se přihlíží ke všem druhům 

hodnocení. Stupeň prospěchu vychází z váženého průměru známek za příslušné období z IS 

Škola OnLine (vyjma předmětu, ve kterém žák koná komisionální zkoušku - klauzurní práci s 

obhajobou, kdy je tato hodnocena známkou nedostatečnou; v tomto případě žák z daného 

předmětu vždy neprospěl).  
 Při hodnocení postupuje učitel objektivně.  
 Případy zaostávání žáků ve vzdělávání a nedostatky v jejich chování se projednávají na 

předmětových komisích a na pedagogických radách. Zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci 
zletilí jsou průběžně informováni o prospěchu (i docházce) prostřednictvím IS Škola OnLine, 

případně při návštěvě školy.  
 Ke konci klasifikačního období, v termínu určeném ředitelkou školy, zapíší učitelé 

jednotlivých předmětů výsledky celkového hodnocení do IS Škola OnLine.  

 Každý vyučující má povinnost stanovit na počátku klasifikačního období pravidla pro splnění 
hodnocení v daném předmětu a seznámit s nimi žáky.  

 Snížený stupeň hodnocení chování projednává pedagogická rada na návrh třídního učitele, 
který svůj návrh ještě před pedagogickou radou projedná s ředitelkou školy.  

Zásady hodnocení  

 Při hodnocení žáka, průběžném i celkovém za klasifikační období, pedagogický pracovník 

(dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt.  

 Při klasifikaci přihlíží učitel k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 

může v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

(např. nemoc, osobní a rodinné problémy…).  
 Vyučující stejných předmětů vycházejí z jednotných základních kritérií hodnocení žáků.  
 Učitel na začátku klasifikačního období stanoví kritéria hodnocení, tzn. konkrétní hodnocení 

a množství známek nutné pro hodnocení v předmětu za dané klasifikační období. S těmito 

kritérii na začátku klasifikačního období žáky seznámí a seznámení zapíše do třídní knihy.  

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Učitel vede žáky k sebehodnocení. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek, prací a praktických činností oznámí učitel žákovi nejpozději do 14 dnů, pokud tomu 

nebrání závažné důvody (např. nemoc vyučujícího).  
 Všechny písemné testy (vyjma těch s váhou 0,04) zaznamenává vyučující alespoň týden před 

termínem testu do elektronické třídní knihy.  
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 Vyučující zapisuje do elektronické třídní knihy také termíny odevzdání zadaných 

dlouhodobých úkolů (seminární práce, projekty, grafické, fotografické, výtvarné úkoly 

apod.). Žák je povinen do tohoto termínu zpracovaný úkol odevzdat. Jestliže nemůže úkol z 

objektivních důvodů odevzdat v termínu, odevzdá ho buď dříve, nebo zajistí jeho odevzdání 

jinou osobou. Důvodem pro pozdější odevzdání je pouze dlouhodobá nemoc. Neodevzdaný 

úkol bude hodnocen známkou nedostatečnou.  
 Učitel je povinen vést písemnou i elektronickou průběžnou evidenci o každé klasifikaci žáka.  
 Hodnocení žáka je v kompetenci učitele či učitelů, jestliže jeden předmět vyučuje více 

učitelů. Výjimkou je komisionální zkouška nebo hodnocení chování.  

 Pokud má zletilý žák, žák s přiznanou svéprávností nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 

pochybnosti o správnosti pololetního hodnocení, může do tří dnů od zjištění skutečnosti 
požádat o přezkoušení. Přezkoušení žáka je komisionální.  

 Ředitelka školy může po zvážení okolností nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže 

zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení.  

 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno do konce června. 
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

 Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zákonným 

zástupcům žáka a žákům prostřednictvím zápisů do IS Škola OnLine. Zákonní zástupci 

nezletilého žáka, kteří nemají přístup na Internet, dostávají 1x měsíčně od třídních učitelů 

výpis z IS Škola OnLine.  

Získávání podkladů pro hodnocení  

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 žáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s 

pracovníky školských poradenských zařízení.  

 

Způsoby hodnocení Klasifikací   

3.8 Organizace přijímacího řízení  

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání  
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Žák může být přijat ke vzdělávání po splnění povinné školní docházky. Během přijímacího řízení jsou 

žáci evidováni pod čísly, je tedy zajištěna jejich plná anonymita pro kvalitnější a nestranné posouzení. 

Kritéria pro přijetí jsou stanovována pro každý školní rok v termínech daných platnou legislativou a 

jsou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup a na vývěsce školy.  

Pro studium oboru je potřeba doložit lékařské potvrzení. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro 

účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení a v 

platném právním předpisu.  

 

Forma přijímacího řízení  
bez přijímací zkoušky  

Obsah přijímacího řízení    

Žáci jsou přijímáni na základě součtu průměrných prospěchů na vysvědčeních stanovených v 

kritériích přijímacího řízení.  

 

Kritéria přijetí žáka    

Kritéria přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy dle §60 odst. 13 školského zákona.  

3.9 Charakteristika obsahu i formy ZZ nebo profilové části 

MZ  

Žáci skládají Jednotnou závěrečnou zkoušku.  

Závěrečná zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek:  

1. písemné zkoušky – formou písemné práce, ve které je zahrnuto učivo předmětu technologie  

2. praktické zkoušky – 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. ústní zkoušky - žáci si losují téma, které zahrnuje 3 okruhy:  

 teoretický základ, který obsahuje učivo předmětu technologie  

 otázku specifickou podle zaměření, která obsahuje učivo předmětu technologie  

 svět práce – zahrnuje učivo předmětu společenskovědní a ekonomický základ a spočívá 

v rozboru občanských i pracovních zkušeností, postojů a názorů.   
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3.10 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory pro žáky se SVP je podpůrným opatřením 1. stupně a realizuje se, pokud 

jsou běžné individualizační procesy ve výuce vyhodnoceny jako nepostačující. Plán pedagogické 

podpory je tvořen na základě pokynu a vedení výchovného poradce jednotlivými vyučujícími, jejichž 

výuka vyžaduje tuto formu podpůrného opatření. Vyučující jednotlivých předmětů ve 

zpracovávaném dokumentu nejprve charakterizují žáka a jeho výukové obtíže, stanoví cíle PLPP (cíle 

rozvoje žáka). Následně pojmenují podpůrná opatření ve škole, tedy vypíší konkrétní postupy v těch 

kategoriích podpůrných opatření, které uplatňují, a to v následujících oblastech:    

 specifikace úprav metod práce se žákem   

 úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni    

 vymezení úprav hodnocení - jakým způsobem žáka hodnotí, co úpravami hodnocení vyučující 
sledují, jaká mají stanovená kritéria hodnocení   

 pomůcky    

 požadavky na organizaci práce učitelů ostatních předmětů, aby mohlo být dosaženo 

stanovených cílů   

 zda jsou třeba nějaká podpůrná opatření v rámci domácí přípravy, popis úprav domácí 

přípravy, forma a frekvence komunikace se zákonnými zástupci nezletilých žáků   

 podpůrná opatření jiného druhu, jako je např. respektování zdravotního stavu, zátěžové 

situace v rodině či škole (vztahové problémy, postavení ve třídě); v jakých činnostech a 

jakým způsobem budou realizována   

Po vytvoření PLPP jsou výchovným poradcem pozváni na schůzku třídní učitel, žák a zákonní zástupci 

nezletilého žáka, PLPP je probrán a pokud panuje shoda, je podepsán všemi zúčastněnými aktéry ve 

dvou písemných vyhotoveních, kdy jedno založí výchovný poradce do své agendy a druhé je určeno 

pro žáka. K PLPP mají přístup také třídní učitel a učitelé, kteří se podíleli na jeho tvorbě, v 

elektronické podobě.   

V rámci vyhodnocení PLPP, které probíhá ke každému čtvrtletí, jsou zváni výchovným poradcem 

zákonní zástupci nezletilých žáků, žáci a třídní učitel. Může být také přítomen některý z vyučujících, 
žádá-li si to situace, či školní psycholog. Vyhodnocení se týká naplnění cílů PLPP s využitím v PLPP 

stanovených kritérií.    

Pokud je PLPP považován za nedostačující, je žáku a zákonným zástupcům nezletilého žáka 

doporučeno navštívení školského poradenského zařízení.    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

25 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán je podpůrným opatřením, které od 2. stupně doporučuje školské 

poradenské zařízení a škola tedy vypracovává IVP dle pokynů v Doporučení ke vzdělávání žáka. IVP 

může být také zpracován na základě § 67 odst. 2 školského zákona, který uvádí, že ředitel školy může 

ze závažných důvodů, zejména zdravotních, na žádost uvolnit žáka zcela nebo z části z vyučování 
některého předmětu, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření 
absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických i praktických předmětů 

nezbytných pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených příslušným RVP 

a ŠVP, z předmětů nebo propedeutických částí pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných 

gramotností nebo předmětů a obsahových částí maturitní zkoušky.   

IVP je tvořen na základě pokynu a vedení výchovného poradce jednotlivými vyučujícími, jejichž 

vyučovaných předmětů se toto podpůrné opatření týká.    

IVP se skládá z následujících částí:    

 identifikační údaje žáka   

 identifikační údaje ŠPZ, které vypracování IVP a jeho realizaci doporučilo   

 zdůvodnění tvorby IVP   

 pedagogická diagnostika žáka, která je vytvářena jednotlivými vyučujícími podílejícími se na 

tvorbě IVP   

 priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (tzn. cíle IVP)   

 seznam předmětů, jejichž výuka bude realizována dle IVP   

 specifikace podpůrných opatření (metody výuky, způsob a zadávání plnění úkolů, způsob 

ověřování vědomostí a dovedností, hodnocení žáka, pomůcky a učební materiály, podpůrná 

opatření jiného druh, personální zajištění úprav průběhu vzdělávání - pokud je třeba, 
specifikace spolupráce se zákonnými zástupci nezletilého žáka) vycházející z doporučení ŠPZ   

 podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná 

opatření   
 osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka   

Po vytvoření IVP jsou výchovným poradcem pozváni na schůzku třídní učitel, žák a zákonní zástupci 

nezletilého žáka, IVP je probrán a pokud panuje shoda, je podepsán všemi zúčastněnými aktéry ve 

dvou písemných vyhotoveních, kdy jedno založí výchovný poradce do své agendy a druhé je určeno 

pro žáka. K IVP mají přístup také třídní učitel a učitelé, kteří se podíleli na jeho tvorbě, v elektronické 

podobě.   

V rámci vyhodnocení IVP, které probíhá minimálně jednou ročně (je-li ale třeba, tak ke každému 

pololetí), jsou zváni výchovným poradcem zákonní zástupci nezletilých žáků, žák a třídní učitel, 
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případně i učitelé některých předmětů, pokud si to situace vyžaduje či školní psycholog. 

Vyhodnocení se týká naplnění cílů IVP, kdy jednotliví učitelé zhodnotí práci žáka ve svém předmětu, 
jeho posun, jaké formy a metody výuky se (ne)osvědčili, jak bude žák hodnocen, v čem je žák 

úspěšný, kde spatřují ještě problémy a mohou také navrhnout opatření či rady, které by mohli 

pomoci žákovi být úspěšnějším.    

 

Pravidla pro poskytování další formy podpory:  

Žákům se SVP mohou být dle jejich potřeb poskytnuty další druhy podpůrných opatření na 

doporučení ŠPZ personálního (např. asistent pedagoga, speciální pedagog, tlumočník českého 

znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící apod.) či materiálního či organizačního charakteru 

(např. kompenzační pomůcky, speciální didaktické prostředky, úprava materiálních a organizačních 

podmínek výuky, úprava podmínek přijímaní a ukončování vzdělávání. Žákům s IVP může být 

zařazena pedagogická intervence a speciálně pedagogická intervence.   

Vzdělávání žáků se SVP se věnuje výchovný poradce, který sleduje využívání a vyhodnocování 

poskytovaných podpůrných opatření, komunikuje se ŠPZ, se žáky, se zákonnými zástupci nezletilých 

žáků a s dalšími pracovníky školy. Pokud je třeba, komunikuje i s dalšími institucemi.   

Pokud má žák obtíže v sociální oblasti (např. začlenění do kolektivu, narušené vztahy v domácím i 

školním prostředí), v oblasti psychiky a obtíží v hledání vhodných výukových stylů, přebírá si jej do 

péče školní psycholog.   

Žákům cizincům a žákům s OMJ a jejich vzdělávání se věnuje koordinátorka vzdělávání žáků cizinců a 

žáků s OMJ.   

Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání žáků SVP zejména:   

 povzbuzujeme žáky při případných neúspěších a posilujeme jejich motivaci k učení  
 uplatňujeme zásady formativního hodnocení žáků  

 poskytujeme pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem k 

individuálním obtížím jednotlivců  

 věnujeme pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního 

klimatu ve třídě a škole  

 spolupracujeme s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního 

poradenského pracoviště (ve složení: školní psycholog, výchovný poradce, školní 
metodici prevence, kariérní poradce), v případě potřeby také s odborníky mimo oblast 

školství (odbornými lékaři nebo pracovníky z oblasti sociálně-právní ochrany žáka apod.)  

 spolupracujeme s dalšími sociálními partnery školy, zejména se zákonnými zástupci 

nezletilých žáků  (nejen žáků se SVP např. při řešení zdravotních či učebních obtíží žáků, ale i 
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s ostatními zákonnými zástupci) a také v případě potřeby se základními školami, ve kterých 

žáci plnili povinnou školní docházku (zde lze zjistit, jaká podpora byla žákovi poskytována 

během základního vzdělávání)  
 spolupracujeme se zaměstnavateli při zajištění praktické části přípravy na povolání a 

seznamujeme je se specifiky vzdělávání žáků se SVP, pokud u nich některý takový realizuje 

praktickou výuku  

 klademe důraz na další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se 

SVP a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikaci s těmito žáky  

3.11 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory pro nadané a mimořádně nadané žáky se realizuje, pokud 

jsou individualizace a zvýšená míra podpory ve výuce vyhodnoceny jako nepostačující. Plán 

pedagogické podpory je tvořen na základě pokynu a vedení výchovného poradce jednotlivými 

vyučujícími, jejichž výuka vyžaduje tuto formu podpůrného opatření, tedy dle oblasti, v níž žák 

vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň. Vyučující jednotlivých předmětů ve 

zpracovávaném dokumentu nejprve charakterizují žáka a oblast, ve které tento žák převyšuje své 

spolužáky, stanoví cíle PLPP (cíle rozvoje žáka). Následně pojmenují podpůrná opatření ve škole, tedy 

vypíší konkrétní postupy v těch kategoriích podpůrných opatření, které uplatňují, a to v následujících 

oblastech:    

 specifikace úprav metod práce se žákem   

 úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni    

 vymezení úprav hodnocení - jakým způsobem žáka hodnotí, co úpravami hodnocení vyučující 
sledují, jaká mají stanovená kritéria hodnocení   

 pomůcky    

 požadavky na organizaci práce učitelů ostatních předmětů, aby mohlo být dosaženo 

stanovených cílů   

 zda jsou třeba nějaká podpůrná opatření v rámci domácí přípravy, popis úprav domácí 

přípravy, forma a frekvence komunikace se zákonnými zástupci nezletilých žáků   

 podpůrná opatření jiného druhu, jako je např. respektování zdravotního stavu, zátěžové 

situace v rodině či škole (vztahové problémy, postavení ve třídě); v jakých činnostech a 

jakým způsobem budou realizována   

Po vytvoření PLPP jsou výchovným poradcem pozváni na schůzku třídní učitel, žák a zákonní zástupci 

nezletilého žáka, PLPP je probrán a pokud panuje shoda, je podepsán všemi zúčastněnými aktéry ve 
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dvou písemných vyhotoveních, kdy jedno založí výchovný poradce do své agendy a druhé je určeno 

pro žáka. K PLPP mají přístup také třídní učitel a učitelé, kteří se podíleli na jeho tvorbě, v 

elektronické podobě.   

V rámci vyhodnocení PLPP, které probíhá ke každému čtvrtletí, jsou zváni výchovným poradcem 

zákonní zástupci nezletilých žáků, žáci a třídní učitel. Může být také přítomen některý z vyučujících, 
žádá-li si to situace, či školní psycholog. Vyhodnocení se týká naplnění cílů PLPP s využitím v PLPP 

stanovených kritérií.    

Pokud je PLPP považován za nedostačující, či je zde předpoklad, že by mohlo jít o žáka mimořádně 

nadaného, je žáku a zákonným zástupcům nezletilého žáka doporučeno navštívení školského 

poradenského zařízení.    

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán je podpůrným opatřením, které  doporučuje školské poradenské zařízení 
a škola tedy vypracovává IVP dle pokynů v Doporučení ke vzdělávání žáka.    

IVP je tvořen na základě pokynu a vedení výchovného poradce jednotlivými vyučujícími, jejichž 

vyučovaných předmětů se toto podpůrné opatření týká.    

IVP se skládá z následujících částí:    

 identifikační údaje žáka   

 identifikační údaje ŠPZ, které vypracování IVP a jeho realizaci doporučilo   

 zdůvodnění tvorby IVP   

 pedagogická diagnostika žáka, která je vytvářena jednotlivými vyučujícími podílejícími se na 

tvorbě IVP   

 priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (tzn. cíle IVP)   

 seznam předmětů, jejichž výuka bude realizována dle IVP   

 specifikace podpůrných opatření (metody výuky, způsob a zadávání plnění úkolů, způsob 

ověřování vědomostí a dovedností, hodnocení žáka, pomůcky a učební materiály, podpůrná 

opatření jiného druh, personální zajištění úprav průběhu vzdělávání - pokud je třeba, 
specifikace spolupráce se zákonnými zástupci nezletilého žáka) vycházející z doporučení ŠPZ   

 podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná 

opatření   
 osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka   

Po vytvoření IVP jsou výchovným poradcem pozváni na schůzku třídní učitel, žák a zákonní zástupci 

nezletilého žáka, IVP je probrán a pokud panuje shoda, je podepsán všemi zúčastněnými aktéry ve 
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dvou písemných vyhotoveních, kdy jedno založí výchovný poradce do své agendy a druhé je určeno 

pro žáka. K IVP mají přístup také třídní učitel a učitelé, kteří se podíleli na jeho tvorbě, v elektronické 

podobě.   

V rámci vyhodnocení IVP, které probíhá minimálně jednou ročně (je-li ale třeba, tak ke každému 

pololetí), jsou zváni výchovným poradcem zákonní zástupci nezletilých žáků, žák a třídní učitel, 
případně i učitelé některých předmětů, pokud si to situace vyžaduje či školní psycholog. 

Vyhodnocení se týká naplnění cílů IVP, kdy jednotliví učitelé zhodnotí práci žáka ve svém předmětu, 
jeho posun, jaké formy a metody výuky se (ne)osvědčili, jak bude žák hodnocen, v čem je žák 

úspěšný, kde spatřují ještě problémy a mohou také navrhnout opatření či rady, které by mohli 

pomoci žákovi být úspěšnějším.    

 

Systém vyhledávání a podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných:  

Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků. Vyučující svou výukou podněcují rozvoj potenciálu 

žáků včetně různých druhů nadání.    

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Identifikace takového žáka probíhá při 
výuce pozorováním vyučujícími při každodenních činnostech a během práce na školních projektech. 

Tito žáci patří zpravidla k těm nejúspěšnějším.    

Při identifikaci mimořádného nadání se hodnotí míra mimořádných schopností žáka v konkrétní 

oblasti (obor, předmět), kreativní způsob učení a motivace žáka, tedy mimořádné nadšení pro danou 

oblast. Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí 

ŠPZ ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává, škola se následně řídí podpůrnými opatřeními 
uvedenými v daném doporučení.    

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných se věnuje výchovný poradce, který sleduje 

využívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikuje se ŠPZ, se žáky, se 

zákonnými zástupci nezletilých žáků a s dalšími pracovníky školy. Pokud je třeba, komunikuje i s 

dalšími institucemi. Dle situace může být také využito služeb školního psychologa či kariérního 

poradce.   

Péče o nadání všech žáků ve škole:    

 nabízíme 2. cizí jazyk nad rámec RVP a semináře z cizího jazyka nebo matematiky   

 realizujeme projekty, díky kterým mohou žáci vycestovat do zahraničí a účastnit se studijních 

pobytů a odborných stáží či workshopů   
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 účastníme se oborových či předmětových soutěží   
 žáci mohou pracovat na reálných zakázkách, díky kterým mohou rozvíjet nejen své nadání, 

ale i komunikační a prezentační dovednosti a naučit se více o požadavcích reálného světa ve 

svém oboru   

 nabízíme využití školní knihovny a ICT pro přípravu na výuku i pro realizaci školních nebo 

vlastních samostatných projektů   

 realizujeme školní výstavy a výstavy soutěžních produktů, kterých se účastní žáci 

jednotlivých oborů a jejichž příprava umožňuje i mezioborovou spolupráci žáků   

Podpůrná opatření pro péči o rozvoj mimořádného nadání žáků jsou:   

 vytváření malých skupin pro výuku    

 vnitřní diferenciace nadaných a mimořádně nadaných žáků (mají možnost pracovat na 

školních nebo vlastních projektech v malých skupinách ve 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 ŠPZ)   
 možnost navštěvovat kurzy na vyšších typech škol (v rámci IVP)   

 volba speciálních výukových metod heuristického, diskuzního charakteru, metod, které jsou 

více podnětné pro daného žáka a mohou vyžadovat vyšší míru samostatné práce, rozšíření 
učiva o náročnější alternativní úkoly, samostatná práce na soutěžních úkolech či jiných 

projektech nebo při práci na úkolech, kde se mezioborově potkávají s ostatními nadanými 

vrstevníky   

Desatero zásad učitele pro péči o nadání žáků:    

 dát žákům příležitost projevit svoje nadání   

 snažit se trvale motivovat žáky k další práci   

 vytvářet prostředí vyjadřující podporu žáků   

 vytvářet pozitivní klima ve třídě   

 uplatňovat zásady formativního hodnocení   

 pomáhat žákům "naučit se učit"   

 využívat potenciálu žáků k zefektivnění výuky   

 zdokonalovat se průběžně ve svém oboru   

 spolupracovat s ostatními učiteli   
 v případě potřeby se obrátit na odborníky   
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3.12 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence  

Škola průběžně dbá o dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a činnostech, které 

se vzdělávacím procesem souvisejí. Tato činnost vychází z platných právních předpisů (Zákoník práce, 

vyhlášky MZ, Zákon o požární ochraně a dalších souvisejících předpisů BOZP či metodických pokynů 

MŠMT ČR).  

Škola má zpracovaný systém vnitřních předpisů, které řeší zejména školení a výchovu zaměstnanců a 

žáků, hodnocení rizik při školních aktivitách, zdravotní péči, používání osobních ochranných 

pracovních prostředků, postupy při úrazech zaměstnanců a žáků a při mimořádných situacích. 

Nedílnou součástí těchto předpisů jsou místní provozní bezpečnostní předpisy pro pracovní a 

sportovní činnosti.  

Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s požární prevencí podle stanovených osnov 

jsou žáci seznámeni při vstupním školení a v úvodních hodinách praktických cvičení na začátku 

každého školního roku. Dále jsou periodicky seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečného 

chování. V laboratořích a ostatních odborných učebnách jsou na počátku školního roku prokazatelně 

školeni o řádu učebny a bezpečnostních normách školy. Před zahájením externí praxe jsou na 

základě písemné smlouvy žáci proškoleni poskytovatelem praxe. Žáci jsou důsledně vedeni k 

používání pracovních oděvů a ochranných pomůcek. Podobné poučení se provádí před odjezdem na 

sportovní výcvikové kurzy, vícedenní exkurze a výměnné praxe. Náplň všech školení se řídí platnými 

právními předpisy. Současně se školením jsou žákům podávány informace o rizicích vyhodnocených 

při jednotlivých činnostech.  

Škola dále provádí pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení, strojů a přístrojů, plynových 

instalací a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodů, kotelny a rozvodů tepelných médií a 

tělocvičného vybavení. Dbá o nezávadný stav objektu, technických zařízení, sportovních ploch.  

Škola eviduje a registruje případné školní úrazy včetně úrazů způsobených mimo školu a jejich 

odškodňování. Značný důraz je kladen také na celkové vědomí žáků ohledně uvědomělého 

dodržování bezpečnostních zásad, smyslu pro pořádek, hygienických návyků včetně odmítání 

asociálních projevů chování, jako je násilí, šikana, xenofobie a podobné společensky negativní jevy. 

Škola má zpracován dlouhodobý plán prevence sociálně patologických jevů, který je samostatným 

školním dokumentem.  

Zaměstnanci školy jsou pravidelně a prokazatelně proškolováni v otázkách BOZP a PO.   
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3.13 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého 

vzdělání  

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou.  Dokladem o ukončení vzdělávání je výuční list a 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. Škola absolventům také vydává certifikát o složení jednotné 

závěrečné zkoušky v Evropské Unii (tzv. Europass).  
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4 Učební plán  

4.1 Týdenní dotace - přehled  

Vzdělávací 
oblast/Obsahový 

okruh 

Předmět Studium Týdenní 
dotace
(celkem 
+ 
disponibilní) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání 
a komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

1 2 2 5 

Anglický jazyk 2 2 2 6 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

0.472+0.029 1.5 2.5 4.472+0.029 

Přírodovědné 
vzdělávání 

Fyzika 1    1 

Chemie 0.5+0.5 0.5+0.5  1+1 

Základy ekologie 0.971+0.029    0.971+0.029 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 2 1 1 4 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 0.214+0.786 1 1 2.214+0.786 

Vzdělávání ke 
zdraví 

0.5    0.5 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1 1  2 

Vizualizace    1.5 1.5 

Odborné vzdělávání Výtvarná příprava 1+1 0.343+1.657  1.343+2.657 

Technické kreslení  1  1 

Technologie 3 3 3.001 9.001 

Navrhování    1.5 1.5 

Odborný výcvik 9.999+5 12.486+5.014 12.032+5.469 34.517+15.483 

Celkem hodin 31 33 32.002 76.018+19.984 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Český jazyk a literatura  

V případě, že to umožňuje kapacita rozvrhu školy, je vhodné, aby byly dvě vyučovací hodiny 
koncipovány do jednoho vyučovacího bloku., díky kterému je možné zařadit časově náročnější 
metody (např. skupinová výuka, projektová činnost apod.)    
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   Informační a komunikační technologie  

Výuka probíhá v počítačové učebně. Žáci mohou používat vlastní notebook.   

    

Výtvarná příprava  

Je vhodné, aby byly dvě vyučovací hodiny koncipovány do jednoho vyučovacího bloku., díky kterému 
je možné zařadit časově náročnější úkoly.  

    

Vizualizace  

V případě, že to umožňuje kapacita rozvrhu školy, je vhodné, aby se předmět vyučoval ve 
dvouhodinových blocích, díky kterým je možné zařazovat aktivizační metody výuky. Při práci s 
počítačovými programy mohou žáci využívat vlastní PC.    

    

Technologie  

Je vhodné, aby se předmět vyučoval ve dvouhodinových blocích. Tohle rozvržení výuky umožňuje 
věnovat dostatek času opakování učiva i přesunout nárazově výuku přímo na pracoviště 
v keramickém závodě.  
    

Navrhování  

Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých projektů je vhodné, aby se předmět vyučoval ve 
vícehodinových blocích. Výuka je realizována ve výtvarném ateliéru s odpovídajícím vybavením pro 
potřeby tohoto předmětu.  
    

Odborný výcvik  

Odborný výcvik je vyučován od 1. do 3. ročníku v provozu keramického závodu v týdenních 
blocích, které se pravidelně střídají s týdenními bloky teoretické výuky. Dle organizačního řádu 
keramického závodu a smlouvy o odborné praxi mají žáci nastavené bezpečnostní přestávky a 
přestávku na oběd.  

    

Učební plán je postaven na principu dvoutýdenního rozvrhu. Žákům se střídá vždy týden teoretické 

výuky ve škole a týden odborného výcviku na pracovištích partnerů školy - porcelánek.   

Obor nabízí žákům 2 zaměření: Výrobce keramiky a Dekoratér keramiky. V 1. ročníku si v rámci 

odborného výcviku žáci projdou provozy porcelánky obou zaměření a od 2. ročníku se podle svých 

schopností a po konzultaci s instruktorem OV rozdělí na jednotlivá zaměření. Podle tohoto zaměření 
se pak vyučují samostatně v předmětu Odborný výcvik.  

Některé předměty jsou vyučovány ve vícehodinových blocích. Blok tvoří vyučovací celek v rozsahu 2 

– 7 vyučovacích hodin. Zařazení bloků je dáno časovou nebo technologickou náročností úkolů 

plněných v rámci daného předmětu.  

Při výuce následujících předmětů zaměření Výrobce keramiky jsou zajišťovány jednotlivé výstupy 

odborné způsobilosti pro Profesní kvalifikace Glazovač/Glazovačka keramiky (kód 28-030-
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H), Točíř/Točířka keramiky (kód 28-007-H), Vylévač/Vylévačka keramik (kód 28-008-H) a Výrobce 

lisované keramiky (kód 28-006-H).  

 Technologie  

 Odborný výcvik  

4.2 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací 
oblast/Obsahový okruh 

Předmět Studium Celkové 
dotace
(celkem 
+ 
disponibilní) 

1. ročník 2. ročník 3. 
ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

35 70 64 169 

Anglický jazyk 70 70 64 204 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

16.5+1 52.5 80 149+1 

Přírodovědné vzdělávání Fyzika 35    35 

Chemie 17.5+17.5 17.5+17.5  35+35 

Základy ekologie 34+1    34+1 

Matematické vzdělávání Matematika 70 35 32 137 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 7.5+27.5 35 32 74.5+27.5 

Vzdělávání ke zdraví 17.5    17.5 

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

Informační a 
komunikační 
technologie 

35 35  70 

Vizualizace    48 48 

Odborné vzdělávání Výtvarná příprava 35+35 12+58  47+93 

Technické kreslení  35  35 

Technologie 105 105 96 306 

Navrhování    48 48 

Odborný výcvik 350+175 437+175.5 385+175 1172+525.5 

Celkem hodin 1085 1155 1024 2581+683 

    

4.3 Přehled využití týdnů  

Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Závěrečné zkoušky  0 0 3 

Časová rezerva  5 5 3 
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Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva  35 35 32 

Celkem týdnů 40 40 38 
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5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v 
RVP do ŠVP  

RVP ŠVP 

Vzdělávací 
oblasti/Obsahové okruhy 

Min. vyuč. hodin za 
studium 

Vyučovací předmět Počet vyuč. hodin za 
studium 

Týdenních Celkových Týdenních Celkových 

Jazykové vzdělávání a 
komunikace 

9 288 Český jazyk a literatura 3 102 

Anglický jazyk 6 204 

Společenskovědní vzdělávání 3 96 Technologie 0.188 6 

Navrhování 0.656 21 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2.157 74 

Přírodovědné vzdělávání 3 96 Základy ekologie 0.971 34 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

0.029 1 

Fyzika 1 35 

Chemie 1 35 

Matematické vzdělávání 4 128 Matematika 4 137 

Estetické vzdělávání 2 64 Český jazyk a literatura 2 67 

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Společenskovědní a 
ekonomický základ 

0.286 10 

Tělesná výchova 2.214 74.5 

Vzdělávání ke zdraví 0.5 17.5 

Vzdělávání v informačních a 
komunikačních technologiích 

3 96 Informační a 
komunikační 
technologie 

2 70 

Vizualizace 1 32 

Ekonomické vzdělávání 2 64 Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2 64 

Odborné vzdělávání 47 1504 Výtvarná příprava 1.343 47 

Technické kreslení 1 35 

Vizualizace 0.5 16 

Technologie 8.813 300 

Navrhování 0.844 27 

Odborný výcvik 34.517 1172 

Disponibilní časová dotace 20 640 Základy ekologie 0.029 1 

Výtvarná příprava 2.657 93 

Odborný výcvik 15.483 525.5 

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

0.029 1 
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RVP ŠVP 

Vzdělávací 
oblasti/Obsahové okruhy 

Min. vyuč. hodin za 
studium 

Vyučovací předmět Počet vyuč. hodin za 
studium 

Týdenních Celkových Týdenních Celkových 

Chemie 1 35 

Tělesná výchova 0.786 27.5 

Celkem RVP 96 3072 Celkem ŠVP 96.002 3264 
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6 Učební osnovy  

6.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 2 2 5 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 
Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura je součást všeobecného vzdělávání a je 

základem rozvíjení většiny klíčových schopností a dovedností, které 
žákům pomáhají zvládat ostatní vyučovací předměty. Ovlivňuje 
začleňování mladého člověka do společnosti, jeho osobní i profesní 
život, ovlivňuje i utváření jeho hodnotové orientace.    
Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke srozumitelnému, 
kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich 
duchovního života, přispět tak k jejich dobrému uplatnění v životě.   
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl 
jej jako nezbytný předpoklad pro vzdělávání cizích jazyků i pro 
společenské a pracovní uplatnění, mateřský jazyk jako výsledek 
kulturního a historického vývoje národa, nutnost kritického hodnocení 
informací a nutnost volby vhodného způsobu i prostředků    
při jejich interpretaci či při obhajobě názorů, při komunikaci obecně, 
aby chápal význam umění pro člověka, propojenost slovesné kultury s 
ostatními druhy umění, analýzu a interpretaci uměleckého textu na 
pozadí historických a společenských souvislostí a prováděl ji se 
znalostí základních literárně-teoretických pojmů.   

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět Český jazyk a literatura spojuje tři oblasti, které se vzájemně 
doplňují.   
Složka jazyková společně s komunikační a slohovou výchovou rozvíjejí 
komunikační schopnosti a dovednosti žáků, učí je užívat jazyk jako 
prostředek dorozumívání a myšlení. Obě složky se podílejí na rozvoji 
sociálních kompetencí. K plnění tohoto cíle přispívá i složka literární 
(práce s uměleckými texty), která prohlubuje znalosti jazykové, 
kultivuje jazykový projev a pomáhá utvářet pozitivní vztah k 
hodnotám i k jejich ochraně. Výchova literární je součástí estetického 
vzdělávání a zahrnuje širší pohled na kulturní dění. Výuka předmětu 
směřuje ke schopnosti a dovednosti mluvit a jednat s lidmi, 
kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, používat spisovný jazyk, 
aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. Při 
rozborech literárních i neuměleckých textů lze procvičovat nejen 
jazykové a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační 
dovednosti.   
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

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

Integrace předmětů  Estetické vzdělávání 
 Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, vytvoření si 

vhodného studijního režimu a studijních podmínek, 
představujeme jim různé techniky učení, směřujeme je ke 
sledování pokroků svého učení, jejich hodnocení a 
sebehodnocení.   

 Žákům představujeme různé práce s textem, cesty, jak 
vyhledávat, ověřovat a zpracovávat informace z různých 
informačních zdrojů, jakým způsobem si lze pořizovat 
poznámky. 

 Ve výuce pracujeme s různými informačními zdroji včetně 
mluvených projevů, žáky je učíme uvěřovat a pořizovat si z 
nich poznámky.  

Kompetence k řešení problémů: 
 Pomáháme žákům v porozumění zadání úkolu, vedeme je 

k určení jádra problému, získání informací potřebných k jeho 
řešení, navrhnutí způsobu (způsobů) řešení, jeho zdůvodnění, 
vyhodnocení a ověření správnosti a dosažených výsledků.    

 Zapojujme úkoly, které lze řešit různými metodami myšlení a 
myšlenkovými operacemi.   

 Předkládáme různé prostředky a způsoby vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využíváme zkušeností a vědomostí 
nabytých dříve. 

 Vedeme žáky k samostatnosti i týmové spolupráci. 

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky k přiměřenému vyjadřování účelu jednání a 
komunikační situaci a k vhodné prezentaci jak v písemných, 
tak v mluvených projevech, k vyjadřování se a vystupování 
v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

 Klademe důraz na srozumitelnou a souvislou formulaci 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

vlastních myšlenek, upozorňujeme na nutnost jazykové 
správnosti u písemných projevů, dodržování stylistické normy 
i odborné terminologii, žáci jsou vedeni k zaznamenávání 
podstatných myšlenek a údajů z textů a projevů jiných lidí. 

 Umožňujeme žákům se účastnit diskuze, formulovat a 
obhajovat své názory a postoje.   

 Seznamujeme žáky se zpracováním různých administrativních 
písemností, pracovních dokumentů i souvislých textů na běžná 
i odborná témata. 

Personální a sociální kompetence: 

 Podporujeme týmovou spolupráci žáků, podílení se na 
realizaci společných úkolů, klademe důraz na jejich 
odpovědné přijetí a plnění, přičemž motivujeme žáky 
k podněcování práce v týmu vlastními návrhy na zlepšení 
práce a řešení úkolů včetně nezaujatého zvažování návrhů 
druhých, čímž jsou žáci vedeni k přispívání k vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů a předcházení osobním 
konfliktům, klademe důraz na nepodléhání předsudkům a 
stereotypům v přístupu k druhým. 

 Umožňujeme žákům reálně posuzovat své fyzické a duševní 
možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 
v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých 
osobních schopností, zájmové i pracovní orientace a životních 
podmínek. 

 Motivujme žáky k adekvátním reakcím na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání ze strany druhých lidí, vedeme 
je k přijímání rady a kritiky. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Vedeme žáky k odpovědnému, samostatnému a iniciativnímu 

jednání nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, 
k dodržování zákonů, respektování práva a osobnosti druhých 
lidí, motivujeme je k vystupování proti nesnášenlivosti, 
xenofobii a diskriminaci, k jednání v souladu s morálními 
principy a zásadami společenského chování, přispívání 
k uplatňování hodnot demokracie. 

 Žákům pomáháme uvědomit si vlastní kulturní a národností 
identitu, vedeme je k tolerantnímu přístupu k identitě 
druhých, k uznávání hodnoty života, uvědomění si 
odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při 
zabezpečování ochrany a zdraví ostatních. 

 Podporujeme žáky v uznávání tradic a hodnot svého národa, 
chápání jeho minulosti i současnosti v evropském i světovém 
kontextu, motivujeme žáky k vytvoření pozitivního vztahu 
k místní, národní, evropské i světové kultuře. 

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

 Vedeme žáky ke k využívání prostředků online i offline 
komunikace. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 Nabízíme žákům různé zdroje pro získávání informací, vedeme 
je k práci s nimi, a to i s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií. 

 Klademe důraz na nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost 
různých informačních zdrojů a kritický přístup k informacím, 
posilujeme mediální gramotnost žáků. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Posilujeme odpovědný postoj žáků k vlastní profesní 
budoucnosti a vzdělávání, vedeme je k uvědomění si významu 
celoživotního učení a k přizpůsobivosti měnícím se pracovním 
podmínkám. 

 Motivujeme žáky k získávání a vyhodnocování informací o 
pracovních a vzdělávacích příležitostech, využití poradenských 
a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 
vzdělávání. 

 Učíme žáky vhodně komunikovat s potenciálními 
zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své 
profesní cíle. 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

V případě, že to umožňuje kapacita rozvrhu školy, je vhodné, aby byly 
dvě vyučovací hodiny koncipovány do jednoho vyučovacího bloku., 
díky kterému je možné zařadit časově náročnější metody (např. 
skupinová výuka, projektová činnost apod.)   

Způsob hodnocení žáků Způsob hodnocení vychází z klasifikačního řádu, který je součástí 
školního řádu. Převažuje známkování na základě platné klasifikační 
stupnice. Provádí se v kombinaci s ústním hodnocením, 
sebehodnocením i na základě bodového systému.   
Do hodnocení se zahrnují slohové práce, kontrolní testy a písemné 
práce, schopnost interpretace vybraných uměleckých děl, stylistické 
dovednosti, schopnost porozumět textu, schopnost prezentace a 
sebeprezentace, rozvoj sebehodnocení a kritického myšlení.    
Při pololetní a závěrečné klasifikaci vycházejí vyučující z výsledků 
písemného a ústního zkoušení a zapojení se do výuky, přičemž je 
bonifikován aktivní a pozitivní přístup k výuce.    

    

Český jazyk a literatura 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Učivo ŠVP výstupy 

Jazyk a řeč: český jazyk a jeho útvary; postavení 
češtiny mezi ostatními evropskými jazyky; jazyková 
kultura 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a 
stylově příznakové jevy  

vysvětlí pojem jazyková kultura a kultura projevu  
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Český jazyk a literatura 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní 
komunikační situaci  

má povědomí o jazycích, kterými se mluví v Evropě a o 
jejich příslušnosti  
zařadí český jazyk mezi skupinu podobných jazyků  

Zvuková stránka jazyka orientuje se v hláskovém systému českého jazyka  

řídí se zásadami správné výslovnosti  

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby  

Pravopis v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 
pravopisu  

odhalí chybu a opraví ji  

pracuje s nejnovějšími normativními příručkami 
českého jazyka  

Úvod do komunikační a slohové výchovy: slohotvorní 
činitelé; komunikační situace a strategie; vyjadřování 
přímé, zprostředkované technickými prostředky, 
monologické, dialogické, formální, neformální, 
připravené a nepřipravené 

vhodně se prezentuje  

obhajuje svá stanoviska  

rozliší vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky  

chápe vliv slohotvorných činitelů na tvorbu projevu  

rozliší a charakterizuje vyjadřování monologické, 
dialogické, formální, neformální, připravené a 
nepřipravené  

klade vhodné otázky a vhodně formuluje odpovědi  
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci (neutrální, 
pozitivní i negativní)  

chápe rozdíl mezi konstruktivní a destruktivní kritikou  

rozliší polemiku od kritiky  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

Prostě sdělovací funkční styl klade vhodné otázky a vhodně formuluje odpovědi  
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci (neutrální, 
pozitivní i negativní)  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

vystihne charakteristiky různých druhů textu a rozdíly 
mezi nimi  

rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v typických 
případech i jednotlivé slohové útvary  

čte s porozuměním, zpětně reprodukuje čtený text  

vytvoří texty daného funkčního stylu (osobní dopis, 
krátké informační útvary, vyprávění, blahopřání, 
soustrast, omluva)  

Práce s textem a získávání informací zjišťuje informace z dostupných zdrojů, vybírá je a 
přistupuje k nim kriticky  

orientuje se v síti knihoven a jejich nabídkách  

zná časopisy a periodika, která se váží k jeho oboru  

ovládá různé techniky a druhy čtení (s důrazem na 
čtení studijní)  

orientuje se v textu a rozebírá jej z hlediska sémantiky, 
kompozice a stylu  

má přehled o denním tisku a tisku dle svých zájmů  
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Český jazyk a literatura 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

používá klíčová slova při vyhledávání informačních 
pramenů  

samostatně zpracovává informace  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a životní prostředí 
Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu.     
Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu. 

Občan v demokratické společnosti 
Důsledně vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. 
Zároveň se snažíme mít ve škole i ve třídách demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti 
žáků, vedeme je k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, 
čtenářskou a funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi.   
Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci.    

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Kriticky 
vyhodnocuje mediální obraz krásy a vliv 
komerční reklamy a jeho dopad na 
sebepojetí 

vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

chápe rozdíl mezi konstruktivní a 
destruktivní kritikou 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

rozliší polemiku od kritiky --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

má povědomí o jazycích, kterými se mluví v 
Evropě a o jejich příslušnosti 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> objasní příčiny migrace lidí 

rozliší vliv přímého vyjadřování a 
vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

rozliší vliv přímého vyjadřování a --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

rozliší vliv přímého vyjadřování a 
vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

--> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

--> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyhledávání 

zná časopisy a periodika, která se váží k jeho 
oboru 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

má přehled o denním tisku a tisku dle svých 
zájmů 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Kriticky 
vyhodnocuje mediální obraz krásy a vliv 
komerční reklamy a jeho dopad na 
sebepojetí 

vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

chápe rozdíl mezi konstruktivní a 
destruktivní kritikou 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

rozliší polemiku od kritiky <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> na konkrétních příkladech z médií 
rozpozná pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

má povědomí o jazycích, kterými se mluví v 
Evropě a o jejich příslušnosti 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> objasní příčiny migrace lidí 

rozliší vliv přímého vyjadřování a 
vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

rozliší vliv přímého vyjadřování a 
vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

rozliší vliv přímého vyjadřování a 
vyjadřování zprostředkovaného technickými 
prostředky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

řešení konkrétního problému 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

zná časopisy a periodika, která se váží k jeho 
oboru 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

má přehled o denním tisku a tisku dle svých 
zájmů 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Učivo ŠVP výstupy 

Slovní zásoba a tvoření slov používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné 
odborné terminologie  

provádí základní slovotvorný a morfologický rozbor 
slova  

rozezná jednotlivé slovní druhy a používá je ve 
správných tvarech  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

49 

Český jazyk a literatura 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

ovládá způsob tvoření slov, psaní zkratek a značek  

pracuje s nejnovějšími normativními příručkami 
českého jazyka  

v písemném i mluveném jazyku využívá poznatky z 
tvarosloví  

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a 
naopak  

Pravopis pracuje s nejnovějšími normativními příručkami 
českého jazyka  

v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 
pravopisu  

odhalí chybu a opraví ji  

Administrativní funkční styl pracuje s nejnovějšími normativními příručkami 
českého jazyka  

vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska  

umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi  
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i 
negativní (kritizovat, polemizovat)  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

vystihne charakteristiky různých druhů textu a rozdíly 
mezi nimi  

odliší podstatné informace od nedůležitých  

rozpozná funkční styl a v typických případech i slohový 
útvar  

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu  

vytvoří zápis z porady, inzerát, odpověď na něj  
stručně a jasně se vyjadřuje při rozhovoru (např. po 
telefonu)  

Prakticky odborný funkční styl umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi  
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i 
negativní (kritizovat, polemizovat)  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

vystihne charakteristiky různých druhů textu a rozdíly 
mezi nimi  

rozpozná funkční styl a v typických případech i slohový 
útvar  

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu  

orientuje se v druzích popisu  

vytvoří popisný text dle zadání  

orientuje se v odborných dokumentech dle charakteru 
oboru  

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v 
základních útvarech odborného stylu, především 
popisného a výkladového  

Práce s textem a získávání informací rozumí obsahu textu a jeho částí  
přečtený text přetransformuje do požadované 
podoby  

samostatně zpracovává informace  

pořizuje z textu výpisky  
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Český jazyk a literatura 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Obecná charakteristika literatury charakterizuje význam umění pro člověka  

rozezná umělecký text od neuměleckého  

vyjmenuje rozdíly mezi uměleckou literaturou a 
vědeckou literaturou  

vystihne charakteristické znaky různých literárních 
textů a rozdíly mezi nimi  

konkrétní díla klasifikuje podle základních žánrů, 
druhů a forem  

text interpretuje a debatuje o něm  

vytvoří výstup dle zadání  

Jak si lidé vykládali svět (ústní lidová slovesnost, 
starověké literatury, mýty a pověsti) 

vytvoří výstup dle zadání  

orientuje se v časové ose  

zařadí typická díla do jednotlivých směrů a příslušných 
historických období  

charakterizuje nejstarší literární památky a objasní 
výsledky lidské činnosti v různých oblastech umění  
samostatně vyhledává informace z této oblasti  

zhodnotí význam starověkých textů pro následující 
období i současnost  

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých 
děl  

Lidské vztahy v literatuře (milenecké vztahy, generační 
konflikty, sociální konflikty, intolerance, xenofobie, 
rasismus, hledání náhražek sociálních vztahů apod.) 

vytvoří výstup dle zadání  

orientuje se v časové ose  

zařadí typická díla do jednotlivých směrů a příslušných 
historických období  

samostatně vyhledává informace z této oblasti  

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých 
děl  
na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
lit. děl charakterizuje české či zahraniční autory, 
formuluje téma, názory a postoje  

porovná typické znaky kultur hlavních národností na 
našem území  

čte s porozuměním  

reprodukuje přečtený text  

porovná knižní a filmovou ukázku  

Člověk a země v literatuře (cestopisy a tradice jiných 
zemí, láska k rodné zemi, Karlovy Vary v literatuře) 

vytvoří výstup dle zadání  

orientuje se v časové ose  

zařadí typická díla do jednotlivých směrů a příslušných 
historických období  

samostatně vyhledává informace z této oblasti  

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých 
děl  
na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
lit. děl charakterizuje české či zahraniční autory, 
formuluje téma, názory a postoje  

porovná typické znaky kultur hlavních národností na 
našem území  

čte s porozuměním  
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Český jazyk a literatura 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

reprodukuje přečtený text  

porovná knižní a filmovou ukázku  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci.    
Člověk a životní prostředí 
Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu.     
Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu. 

Občan v demokratické společnosti 
Důsledně vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. 
Zároveň se snažíme mít ve škole i ve třídách demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti 
žáků, vedeme je k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, 
čtenářskou a funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi.   

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika náboženství, k 
nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> orientuje se ve světových 
náboženstvích, 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> charakterizuje monoteistická 
náboženství (judaismus, křesťanství, islám), 

charakterizuje význam umění pro člověka --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> charakterizuje postavení České 
republiky v Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje význam umění pro člověka --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika české a evropské 
kulturní scény 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše státní symboly a státní 
svátky, významné dny 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> objasní příčiny nesnášenlivosti ve 
světě 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> odhalí znaky politického 
radikalismu a manipulace veřejným 
míněním 

na základě poslechu či společné četby --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

ročník -> vysvětlí, jaké projevy je možné 
nazvat politickým radikalismem, nebo 
politickým extremismem 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsah 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

odliší podstatné informace od nedůležitých --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

odliší podstatné informace od nedůležitých --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

odliší podstatné informace od nedůležitých --> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

vystihne charakteristické znaky různých 
literárních textů a rozdíly mezi nimi 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

vystihne charakteristiky různých druhů textu 
a rozdíly mezi nimi 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> jmenuje základní znaky sekt 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> rozpozná nebezpečí náboženského 
fundamentalismu a sekt 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> definuje partnerství, manželství a 
další typy mezilidských vztahů 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika náboženství, k 
nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> orientuje se ve světových 
náboženstvích, 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> charakterizuje monoteistická 
náboženství (judaismus, křesťanství, islám), 

charakterizuje význam umění pro člověka <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> charakterizuje postavení České 
republiky v Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje význam umění pro člověka <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika české a evropské 
kulturní scény 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše státní symboly a státní 
svátky, významné dny 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> objasní příčiny nesnášenlivosti ve 
světě 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> odhalí znaky politického 
radikalismu a manipulace veřejným 
míněním 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> vysvětlí, jaké projevy je možné 
nazvat politickým radikalismem, nebo 
politickým extremismem 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

obsah 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

odliší podstatné informace od nedůležitých <-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

odliší podstatné informace od nedůležitých <-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

odliší podstatné informace od nedůležitých <-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

vystihne charakteristické znaky různých 
literárních textů a rozdíly mezi nimi 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

vystihne charakteristiky různých druhů textu 
a rozdíly mezi nimi 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

charakterizuje nejstarší literární památky a <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

ročník -> jmenuje základní znaky sekt 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> rozpozná nebezpečí náboženského 
fundamentalismu a sekt 

na základě poslechu či společné četby 
úryvků a ukázek lit. děl charakterizuje české 
či zahraniční autory, formuluje téma, názory 
a postoje 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> definuje partnerství, manželství a 
další typy mezilidských vztahů 

    

Český jazyk a literatura 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Učivo ŠVP výstupy 

Větné členy, souvětí v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z 
tvarosloví  

používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné 
odborné terminologie  

orientuje se ve výstavbě textu  

ovládá základy větného rozboru  

v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 
pravopisu  

Pravopis v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 
pravopisu  

odhalí chybu a opraví ji  

pracuje s nejnovějšími normativními příručkami 
českého jazyka  

Životopis a jiné úřední popř. odborné dokumenty vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska  

umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi  
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i 
negativní (kritizovat, polemizovat)  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

vystihne charakteristiky různých druhů textu a rozdíly 
mezi nimi  

rozpozná funkční styl a v typických případech i slohový 
útvar  

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu  

vytvoří životopis a motivační dopis  

vede i absolvuje jednoduchý pracovní pohovor  

Rétorika vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska  

umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi  
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Český jazyk a literatura 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i 
negativní (kritizovat, polemizovat)  

vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně  

rozpozná funkční styl a v typických případech i slohový 
útvar  

posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu  

vystihne charakteristiky různých druhů projevů a 
rozdíly mezi nimi  

orientuje se v druzích řečnických projevů a jejich vlivu 
na adresáta  

přednese krátký projev  

Práce s textem a získávání informací rozumí obsahu textu a jeho částí  
text zpětně reprodukuje a transformuje do 
požadované podoby  

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a hodnotí je  

pořizuje z odborného textu výpisky  

samostatně zpracovává informace  

pracuje s různými příručkami pro školu a veřejnost  

postihne sémantický význam textu  

Pohledy do historie (kroniky, světová a česká 
historická próza) 

charakterizuje nejstarší kultury lidské civilizace, jejich 
literární památky a kulturní zvyklosti  

orientuje se v časové ose  

text interpretuje a debatuje o něm  

charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

zařadí typická díla do jednotlivých směrů a příslušných 
historických období  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých 
děl  
na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
literárních děl charakterizuje české či zahraniční 
autory, formuluje téma, názory, postoje  

čte s porozuměním  

porovná knižní a filmovou podobu  

Válka v literatuře orientuje se v časové ose  

charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
literárních děl charakterizuje české či zahraniční 
autory, formuluje téma, názory, postoje  

čte s porozuměním  

porovná knižní a filmovou podobu  

vypráví o svém čtenářském zážitku  

jmenuje nejvýznamnější válečné konflikty a k nim 
přiřadí díla  
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Český jazyk a literatura 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

Smích je koření života orientuje se v časové ose  

charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
literárních děl charakterizuje české či zahraniční 
autory, formuluje téma, názory, postoje  

čte s porozuměním  

porovná knižní a filmovou podobu  

vypráví o svém čtenářském zážitku  

reprodukuje hlavní myšlenky díla, v humoru nachází 
hlubší smysl  

Napětí v literatuře (sci-fi, horor, detektivka) charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
literárních děl charakterizuje české či zahraniční 
autory, formuluje téma, názory, postoje  

čte s porozuměním  

porovná knižní a filmovou podobu  

vypráví o svém čtenářském zážitku  

charakterizuje žánry detektivka, horor, fantasy a 
science fiction  

rozezná hodnotnou literaturu od brakové  

Lidská práce a záliby v literatuře orientuje se v časové ose  

charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

na základě poslechu či společné četby úryvků a ukázek 
literárních děl charakterizuje české či zahraniční 
autory, formuluje téma, názory, postoje  

čte s porozuměním  

porovná knižní a filmovou podobu  

vysvětlí žánry povídka, novela, román a fejeton  

Divadlo a písňové texty orientuje se v časové ose  

charakterizuje autory a díla české i světové literatury  

vytvoří výstup dle zadání  

samostatně vyhledává informace v této oblasti  

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých 
děl  
čte s porozuměním  

vysvětlí žánry komedie, tragédie, satira a fraška  

písně interpretuje a debatuje o nich  

Kultura má přehled o knihovnách a jejich službách  

orientuje se v nabídce kulturních institucí  

popíše vhodné společenské chování v dané situaci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Český jazyk a literatura 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci.    
Člověk a životní prostředí 
Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu.     
Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu. 

Občan v demokratické společnosti 
Důsledně vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. 
Zároveň se snažíme mít ve škole i ve třídách demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti 
žáků, vedeme je k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, 
čtenářskou a funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi.   

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vytvoří životopis a motivační dopis --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

vede i absolvuje jednoduchý pracovní 
pohovor 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

--> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

vytvoří životopis a motivační dopis --> Anglický jazyk -> 1. ročník -> vyplní písemně 
formulář, zprostředkuje předání informací 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

e-mailem nebo ústně; napíše blahopřání, 
dopis kamarádovi 

vytvoří životopis a motivační dopis --> Anglický jazyk -> 2. ročník -> popíše 
povolání, 

vytvoří životopis a motivační dopis --> Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyplní písemně 
formulář, vypracuje životopis, žádost o 
práci, vyplní přihlášku 

vytvoří životopis a motivační dopis --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

--> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

--> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

samostatně zpracovává informace --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

samostatně zpracovává informace --> Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

řešení konkrétního problému 

samostatně zpracovává informace --> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

vytvoří životopis a motivační dopis <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

vede i absolvuje jednoduchý pracovní 
pohovor 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

vytvoří životopis a motivační dopis <-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> vyplní písemně 
formulář, zprostředkuje předání informací 
e-mailem nebo ústně; napíše blahopřání, 
dopis kamarádovi 

vytvoří životopis a motivační dopis <-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> popíše 
povolání, 

vytvoří životopis a motivační dopis <-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyplní písemně 
formulář, vypracuje životopis, žádost o 
práci, vyplní přihlášku 

vede i absolvuje jednoduchý pracovní 
pohovor 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
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přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

vytvoří životopis a motivační dopis <-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

<-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

samostatně zpracovává informace <-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> vyhledává, třídí, analyzuje a 
vyhodnocuje získané informace, zpracovává 
je, umí je přehledně uchovávat, prohledávat 
a znovu využít. Informace správně 
interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím 
(tabulky, grafy, schémata atd.) 

samostatně zpracovává informace <-- Informační a komunikační technologie -> 1. 
ročník -> volí vhodné informační zdroje k 
vyhledávání požadovaných informací a 
odpovídající techniky (metody, způsoby) k 
jejich získávání; uvědomuje si nutnost 
posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby 
řešení konkrétního problému 

samostatně zpracovává informace <-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
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vyhledávání 

     

6.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

2 2 2 6 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazykové vzdělávání a komunikace 

Charakteristika předmětu Výuka cizích jazyků je součástí všeobecného vzdělávání, rovněž 
prohlubuje znalosti s dalšími vyučovacími předměty. Cílem jazykového 
vzdělávání je příprava žáků na to, aby se podíleli aktivně na budování 
společnosti, uměli se v ní pohybovat, díky získání komunikativních 
kompetencí ať už v domácím nebo cizojazyčném prostředí.   
Vedlejším produktem jazykového vzdělávání je rovněž získání určitých 
morálních a charakterových hodnot, současně také schopnost učit se 
celý život.   
Výuka anglického jazyka je pro učňovské obory realizována v 1. - 3. 
ročníku.   
Učivo prohlubuje znalost již získaných informací v průběhu základního 
vzdělávání.   
Tematické celky jsou řazeny tak, aby odpovídali požadavkům RVP a 
současně Společnému evropskému referenčnímu rámci.  
Výuka je směřována k tomu, aby žák zvládnul komunikativně vyřešit 
běžné každodenní situace v cizím jazyce, které jsou do jisté míry 
předvídatelné, z tohoto důvodu jsou voleny adekvátní komunikační 
strategie s využitím různorodých učebních materiálů.  
Témata jsou většinou všeobecná s důrazem na samostatnost ústního i 
písemného projevu, jsou začleňována rovněž témata týkající se kultury 
a jazykového prostředí anglicky mluvících zemí.   
K výuce jsou využívány učební materiály na úrovni A1 a A2. Vstupní 
úroveň žáka na naší škole je úroveň A1 a výstupní úroveň absolventa 
školy je A2+.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka cizích jazyků má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali 
adekvátním způsobem vyjadřovat své myšlenky a názory, pracovat s 
cizojazyčnými texty a využívat je jako informační zdroje. Má vést k 
rozšíření a upevnění učiva ze základní školy.   
Výuka využívá také vědomosti a dovednosti získané ve výuce 
mateřského jazyka a při studiu prvního cizího jazyka. Učitel vede 
hodiny převážně v cílovém jazyce, v odůvodněných případech (např. 
vysvětlení gramatiky) je používán český jazyk jako zprostředkovací. Ve 
výuce jsou běžně využívány formy a metody jako rozhovor, diskuze, 
překlad, skupinová a týmová práce, práce s digitální a audiovizuální 
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technikou, hra, jednoduché projekty.  
Žáci mají při výuce i samostudiu možnost využít celou řadu pomůcek 
z kabinetu cizích jazyků a školní knihovny (příručky, slovníky, 
cvičebnice). Učitelé využívají k výuce také autentické texty vhodné pro 
výuku na úrovni A1 a A2, např. rozhovor o společné akci 
volnočasových aktivit, pohled z tábora, výběr bytu z inzerátu, nákupní 
seznam z letáku.  
Škola podporuje také zapojení žáků do projektů se zaměřením na 
využití anglického jazyka (partnerství s jinými školami nebo výrobními 
závody).  
Žáci jsou informováni o možnosti absolvovat mezinárodní jazykovou 
zkoušku Cambridge Certificate na úrovni A2+.  

Integrace předmětů  Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání. 
 Učíme práci s textem a efektivní vyhledávání krátkých, jasných 

a předvídatelných informací, jejich třídění a jejich efektivní 
využívání v procesu učení na základě jejich propojení a 
systematizace.  

 Skrz mluvené projevy učíme žáky k vedení samostatných 
výpisků. 

 Nabízíme různé informační zdroje včetně zkušeností svých i 
jiných lidí 

  

Kompetence k řešení problémů: 
 Učíme žáky porozumění zadání úkolu, analýzu komunikační 

situaci a reakci na témata, která jsou mu předem známá a 
partner, se kterým komunikují je ochoten svou výpověď 
několikrát zopakovat. Vedeme žáky k ověření získané 
informace např. slovní zásoby ve slovníku. Žáci zpracovávají 
zadané úkoly ve skupině nebo samostatně a využívají 
zkušeností a vědomostí nabytých dříve.  

 Umožňujeme volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit.  

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky k přiměřenému vyjadřování na základě 
komunikační situace.   

 Podporujeme žáky v ověření si porozumění v aktivní 
komunikaci s učitelem, v reakci na mediální prezentaci 
rodilých mluvčích, v rozhovoru se spolužáky i spolupráci ve 
skupinách.   

 Žáci jsou vedeni k dodržování jazykových a stylistických 
norem.  

Personální a sociální kompetence: 

 Vedeme žáky k účinné spolupráci se spolužáky a s učitelem na 
řešení problému dle zadání, čímž pozitivně ovlivňujeme 
pracovní klima a přispíváme ke kvalitě společné práce.  
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 Podporujeme žáky v reálném posuzování svých fyzických a 
duševních množností, odhadování důsledků svého jednání a 
chování v různých situacích.   

 Respektujeme pouze slušné vyjadřování bez používání 
vulgarismů a tolerantní přístup k ostatním.   

 Vedeme žáky k akceptování kompromisu a přijímání kritiky.   

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Vedeme žáky k respektování a ochraně národního kulturního 

a historického dědictví.   
 Podporujeme žáky v odpovědném, samostatném jednání a v 

iniciativě nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu.   

 Vyžadujeme dodržování zákonů, respektování práva a 
osobnosti druhých lidí, podporujeme vystupování proti 
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.   

 Učíme žáky jednat v souladu s morálními principy a vedeme 
žáky k uplatňování hodnot demokracie.   

 Představujeme žákům význam životního prostředí pro člověka 
a jednání v duchu udržitelného rozvoje.   

 Podporujeme žáky v aktivním zapojení do kulturního dění.   
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, termínů 
odevzdání zadaných prací a plnění povinností včetně 
stanovení si harmonogramu tak, aby byli schopni splnit úkoly 
v daném rozsahu a termínu.   

 Využíváme znalosti a zkušenosti získané během vzdělávání na 
odborné škole, včetně základních pojmů a frází v anglickém 
jazyce související s prací v oboru, a budoucí profesí.  

 Představujeme žákům důležitost odpovědného postoje k 
vlastní profesní budoucnosti, tedy i vzdělávání a vedeme je k 
uvědomění si významu celoživotního učení.   

Matematické kompetence: 

 Předkládáme žákům práci s číselnými údaji, které správně 
používají a převádí.   

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

 Vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací ze 
spolehlivých zdrojů, jejich ověření a jejich zjednodušení.   

 Učíme práci s běžným programovým vybavením.   

 Učíme komunikaci elektronickou poštou a využití dalších 
prostředků online a offline komunikace.   

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků se opírá zejména o formativní, informativní a 
sumativní hodnocení. Žáci jsou hodnoceni písemnou a ústní formou, 
vyučovací metody a formy jsou pestré např. samostatná práce, 
skupinová práce, souhrnné testy, projekty, referáty. Zohledněna je i 
aktivita žáka, který projevuje zájem a aktivitu v předmětu nad rámec 
zadaných úkolů vyučujícím.  
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Současně vychází hodnocení žáků z pevně ukotvených pravidel ve 
školním řádu, podle kterého se řídí všichni vyučující. Žáci jsou každé 
pololetí seznámeni s kritérii hodnocení v předmětu anglický jazyk.  

    

Anglický jazyk 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Poslech s porozuměním porozumí instrukcím k běžným činnostem během 
výuky a práci při hodině  

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a 
způsobu tvoření v rámci tematických okruhů 1. 
ročníku  

Čtení a práce s textem čte jednoduché texty a orientuje se v textu i s ním 
pracuje; včetně jednoduchého odborného textu, 
(opakovaně v rámci uvedených tematických okruhů 1. 
ročníku)  

Jednoduchý překlad vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i 
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text  

Interaktivní dovednosti zapojí se do běžného hovoru bez přípravy a přispívá 
do konverzace vlastními myšlenkami (v rámci témat 1. 
ročníku)  
sdělí ústně základní osobní údaje, mluví o běžných 
denních činnostech, aktivitách mladých lidí, o 
prázdninách, o sportu  

Písemná interakce poznamená si základní body jednoduchého sdělení  
vyplní písemně formulář, zprostředkuje předání 
informací e-mailem nebo ústně; napíše blahopřání, 
dopis kamarádovi  

Výslovnost vyslovuje srozumitelně jednotlivé hlásky a používá 
správnou techniku na nácvik výslovnosti 
problematických hlásek  

Slovní zásoba a frazeologie aktivně používá slovní zásobu a frazeologii v 
oblastech: popis vzhledu a charakteru člověka, denní 
činnosti, pocity, jídlo, zájmy, sporty, škola, prázdniny, 
zábava  

Gramatika používá jemu známé prostředky v neznámých 
situacích a při vyjadřování složitějších myšlenek, 
pokouší se vyjádřit komunikační záměr (v rámci témat 
1. ročníku)  
uplatňuje v písemném projevu osvojené základní 
pravopisné normy;  
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používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu;  

Grafická podoba jazyka dodržuje základní pravopisné normy a opravuje chyby, 
používá: přítomný prostý a přítomný průběhový čas, 
používá slovesa s gerundiem, kvantifikátory, členy, 
vyjádření povinnosti  

Tematické okruhy vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: osobní 
údaje, rodina, zábava, prázdniny, zájmy a sporty, 
škola, popis vzhledu a charakteru člověka, denní 
činnosti, pocity, jídlo, můj obor  

používá stylisticky vhodné obraty umožňující 
nekonfliktní vztahy a komunikaci: reakce na informaci 
a vyjadřování zájmu, spekulování o pocitech druhých, 
vyjadřování preferencí, dosažení souhlasu (v rámci 
témat 1. ročníku)  
volí komunikačně vhodné obraty k zahájení a 
ukončení komunikace; pozdrav, prosba, žádost, 
poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, 
odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu radosti 
apod. (v rámci témat 1. ročníku)  

Kultura a život v anglicky mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné události, známá 
místa 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a zvyklosti, slavné 
osobnosti, významné události, známá místa 
(zařazených vhodně k tématům 1. ročníku a aktuálním 
událostem)  

kultura a život České republice v porovnání s kulturou 
a životem v anglicky mluvících zemích 

popisuje a porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících zemích 
v rámci témat 1. ročníku)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a životní prostředí 
Součástí témat při výuce anglického jazyka je posilování pozitivního postoje k ochraně životního prostřední. 
Toto je realizováno prostřednictvím práce s různými texty psanými či mluvenými a pomocí následných diskusí. 
Žáci posuzují vliv konání člověka na životní prostředí a vnímají toto téma jako součást téměř každého tématu.   

Občan v demokratické společnosti 
Ve výuce cizích jazyků vedeme žáky především k dovednosti vhodně komunikovat v různých rovinách. Jedná 
se např. o rovinu formální, neformální, písemnou či ústní. V každé této rovině seznamujeme žáky s pravidly 
takovéto komunikace a vedeme je k aplikaci těchto poznatků. Také pracujeme s mnoha různými psanými a 
mluvenými texty a následně vedeme diskuse, při nichž je vyžadováno kultivované a slušné vyjadřování názoru 
a kritické smýšlení. Žáci pravidelně diskutují o kontroverzních tématech a jsou vedeni k toleranci a 
nesobeckému smýšlení. Ve třídě dbáme na důstojné a respektující klima a hledání kompromisů. Žáci rovněž 
získávají poznatky o cizích zemích a učí se vnímat kulturní a jiné odlišnosti života lidí v cizině.  
Člověk a svět práce 

Ve výuce cizích jazyků s žáky často hovoříme o jejich budoucnosti a o studovaném oboru. Diskutujeme s nimi o 
jejich osobnostních kvalitách i slabých stránkách a učíme je dobré sebeprezentaci. Porovnáme a posuzujeme 
různá povolání. Žáci píší žádost o zaměstnání, motivační dopis a odpovědi na inzeráty.  Seznamujeme je s 
možnosti vzdělávání a zaměstnání v zahraničí a v neposlední řadě žáky seznamujeme také s mezinárodními 
certifikáty, které otevírají další karierní i vzdělávací příležitosti. Zájemcům o mezinárodní certifikát pomáháme 
s přípravou.   
Informační a komunikační technologie 

Žáci zpracovávají písemné práce, testy či si procvičují gramatiku přímo na internetu a pracují s autentickými 
články ze zahraničního tisku. Při výuce jsou využívány multimediální programy. Pro komunikaci s učitelem je 
využíván e-mail či jiné online aplikace. Při prezentaci žáků jsou využívány aplikace na tvorbu prezentací a žáci 
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Anglický jazyk 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

také pořizují a prezentují video nebo audionahrávky.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

čte jednoduché texty a orientuje se v textu i 
s ním pracuje; včetně jednoduchého 
odborného textu, (opakovaně v rámci 
uvedených tematických okruhů 1. ročníku) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 1. ročníku) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> charakterizuje různé typy sociální 
stratifikace společnosti 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
osobní údaje, rodina, zábava, prázdniny, 
zájmy a sporty, škola, popis vzhledu a 
charakteru člověka, denní činnosti, pocity, 
jídlo, můj obor 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> definuje partnerství, manželství a 
další typy mezilidských vztahů 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 1. ročníku a aktuálním událostem) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

vyplní písemně formulář, zprostředkuje 
předání informací e-mailem nebo ústně; 
napíše blahopřání, dopis kamarádovi 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

čte jednoduché texty a orientuje se v textu i 
s ním pracuje; včetně jednoduchého 
odborného textu, (opakovaně v rámci 
uvedených tematických okruhů 1. ročníku) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> kriticky vyhodnocuje mediální 
obsahy a způsoby mediální komunikace a 
manipulace 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 1. ročníku) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> charakterizuje různé typy sociální 
stratifikace společnosti 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
osobní údaje, rodina, zábava, prázdniny, 
zájmy a sporty, škola, popis vzhledu a 
charakteru člověka, denní činnosti, pocity, 
jídlo, můj obor 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> definuje partnerství, manželství a 
další typy mezilidských vztahů 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 1. ročníku a aktuálním událostem) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

vyplní písemně formulář, zprostředkuje 
předání informací e-mailem nebo ústně; 
napíše blahopřání, dopis kamarádovi 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 
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Anglický jazyk 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Poslech s porozuměním porozumí instrukcím k běžným činnostem během 
výuky a práci při hodině  

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a 
způsobu tvoření v rámci tematických okruhů 2. 
ročníku  

Čtení a práce s textem čte jednoduché texty a orientuje se v textu i s ním 
pracuje; včetně jednoduchého odborného textu 
(opakovaně v rámci uvedených tematických okruhů 2. 
ročníku)  

Jednoduchý překlad vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i 
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text;  

Ústní interakce zapojí se do běžného hovoru bez přípravy a přispívá 
do konverzace vlastními myšlenkami (v rámci témat 2. 
ročníku)  
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své 
pocity  

Písemná interakce sdělí a zdůvodní svůj názor (v rámci témat 2. ročníku)  
popíše povolání,  

zpracuje text o slavném člověku (článek prezentace, 
jiná forma)  

vyplní písemně formulář, vypracuje životopis, žádost o 
práci, vyplní přihlášku  

Výslovnost vyslovuje srozumitelně jednotlivé hlásky a používá 
správnou techniku na nácvik výslovnosti 
problematických hlásek  

Slovní zásoba a její tvoření aktivně používá slovní zásobu a frazeologii v 
oblastech: popis vzhledu a charakteru člověka, 
životopis slavných lidí, popis povolání, příroda, 
katastrofy, krajiny, zvířata, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci  

Gramatika používá jemu známé prostředky v neznámých 
situacích a při vyjadřování složitějších myšlenek, 
pokouší se vyjádřit komunikační záměr (v rámci témat 
2. ročníku)  
uplatňuje v písemném projevu osvojené základní 
pravopisné normy;  

používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu;  

dodržuje základní pravopisné normy a opravuje chyby, 
používá: sloveso být, minulý čas prostý pravidelných i 
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Anglický jazyk 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

nepravidelných sloves, neurčitý člen, neurčitá 
zájmena, kvantifikátory, stupňování přídavných jmen  

Grafická podoba jazyka vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a povolání, vlastní 
obor, svět přírody, krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, 
jídlo a pití, recept, objednání v restauraci  

Tematické okruhy používá stylisticky vhodné obraty umožňující 
nekonfliktní vztahy a komunikaci: reakce na informaci 
a vyjadřování zájmu, spekulování o pocitech druhých, 
vyjadřování preferencí, dosažení souhlasu (v rámci 
témat 2. ročníku)  
používá zdvořilé obraty při zahájení a ukončení 
rozhovoru  

používá zdvořilé obraty při žádosti a prosbě  

používá zdvořilé obraty při pozvání a odmítnutí 
pozvání  

Poznatky o anglicky hovořících zemích prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a zvyklosti, slavné 
osobnosti, významné události, známá místa 
(zařazených vhodně k tématům 2. ročníku a aktuálním 
událostem)  

popisuje a porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících zemích 
v rámci témat 2. ročníku)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Ve výuce cizích jazyků s žáky často hovoříme o jejich budoucnosti a o studovaném oboru. Diskutujeme s nimi o 
jejich osobnostních kvalitách i slabých stránkách a učíme je dobré sebeprezentaci. Porovnáme a posuzujeme 
různá povolání. Žáci píší žádost o zaměstnání, motivační dopis a odpovědi na inzeráty.  Seznamujeme je s 
možnosti vzdělávání a zaměstnání v zahraničí a v neposlední řadě žáky seznamujeme také s mezinárodními 
certifikáty, které otevírají další karierní i vzdělávací příležitosti. Zájemcům o mezinárodní certifikát pomáháme 
s přípravou.   
Člověk a životní prostředí 
Součástí témat při výuce anglického jazyka je posilování pozitivního postoje k ochraně životního prostřední. 
Toto je realizováno prostřednictvím práce s různými texty psanými či mluvenými a pomocí následných diskusí. 
Žáci posuzují vliv konání člověka na životní prostředí a vnímají toto téma jako součást téměř každého tématu.   

Informační a komunikační technologie 

Žáci zpracovávají písemné práce, testy či si procvičují gramatiku přímo na internetu a pracují s autentickými 
články ze zahraničního tisku. Při výuce jsou využívány multimediální programy. Pro komunikaci s učitelem je 
využíván e-mail či jiné online aplikace. Při prezentaci žáků jsou využívány aplikace na tvorbu prezentací a žáci 
také pořizují a prezentují video nebo audionahrávky.  

Občan v demokratické společnosti 
Ve výuce cizích jazyků vedeme žáky především k dovednosti vhodně komunikovat v různých rovinách. Jedná 
se např. o rovinu formální, neformální, písemnou či ústní. V každé této rovině seznamujeme žáky s pravidly 
takovéto komunikace a vedeme je k aplikaci těchto poznatků. Také pracujeme s mnoha různými psanými a 
mluvenými texty a následně vedeme diskuse, při nichž je vyžadováno kultivované a slušné vyjadřování názoru 
a kritické smýšlení. Žáci pravidelně diskutují o kontroverzních tématech a jsou vedeni k toleranci a 
nesobeckému smýšlení. Ve třídě dbáme na důstojné a respektující klima a hledání kompromisů. Žáci rovněž 
získávají poznatky o cizích zemích a učí se vnímat kulturní a jiné odlišnosti života lidí v cizině.  

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede sestavit fiktivní odpovědný 
rozpočet životních nákladů 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika české a evropské 
kulturní scény 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 2. ročníku a aktuálním událostem) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 2. ročníku) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

popíše povolání, --> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

vyplní písemně formulář, vypracuje 
životopis, žádost o práci, vyplní přihlášku 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede sestavit fiktivní odpovědný 
rozpočet životních nákladů 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> charakterizuje proces globalizace 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
slavní lidé, vzhled a charakter člověka, práce 
a povolání, vlastní obor, svět přírody, 
krajiny, katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, 
recept, objednání v restauraci 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> popíše specifika české a evropské 
kulturní scény 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 2. ročníku a aktuálním událostem) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 2. ročníku) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

popíše povolání, <-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

vyplní písemně formulář, vypracuje 
životopis, žádost o práci, vyplní přihlášku 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

    

Anglický jazyk 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Poslech s porozuměním porozumí instrukcím k běžným činnostem během 
výuky a práci při hodině  

odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a 
způsobu tvoření v rámci tematických okruhů 3. 
ročníku  

Čtení a práce s textem čte jednoduché texty a orientuje se v textu i s ním 
pracuje; včetně jednoduchého odborného textu, 
(opakovaně v rámci uvedených tematických okruhů 3. 
ročníku  

Jednoduchý překlad vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i 
elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text;  

Ústní interakce zapojí se do běžného hovoru bez přípravy a přispívá 
do konverzace vlastními myšlenkami (v rámci témat 3. 
ročníku)  
zeptá se na/ popíše cestu, dokáže použít fráze při 
nakupování oblečení, doplňků, popíše pravidla v 
daném místě, pohovoří o filmu a zábavním průmyslu, 
vyjádří názor a hovoří o uplynulých akcích, učiní návrh, 
hovoří o akcích a plánech v budoucnosti  

Písemná interakce napíše pozvánku na akci  

dokáže písemně vyjádřit názor – úvahu, např. na 
školní uniformy, napsat recenzi na film, napíše email  

Výslovnost vyslovuje srozumitelně jednotlivé hlásky a používá 
správnou techniku na nácvik výslovnosti 
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Anglický jazyk 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

problematických hlásek  

Slovní zásoba a její tvoření aktivně používá slovní zásobu a frazeologii v 
oblastech: dotaz na cestu, budovy, místa ve městě, 
obchody, plány na víkend, oblečení a doplňky, 
nakupování oblečení, pravidla v místě, škola, zábavní 
průmysl, film, oslavy a večírky  

Gramatika používá jemu známé prostředky v neznámých 
situacích a při vyjadřování složitějších myšlenek, 
pokouší se vyjádřit komunikační záměr (v rámci témat 
3. ročníku)  
uplatňuje v písemném projevu osvojené základní 
pravopisné normy;  

používá jednoduché věty, dodržuje větnou stavbu  

Grafická podoba jazyka používá vhodně přítomný průběhový čas pro budoucí 
plány, předložky místa, způsobová slovesa pro 
požadavky a dovolení, předpřítomný čas, budoucí čas, 
vyjádří nabídky a spontánní rozhodnutí  

Tematické okruhy vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: dotaz na 
cestu, budovy, místa ve městě, obchody, plány na 
víkend, oblečení a doplňky, nakupování oblečení, 
pravidla v místě, škola, zábavní průmysl, film, oslavy a 
večírky  

používá stylisticky vhodné obraty umožňující 
nekonfliktní vztahy a komunikaci: reakce na informaci 
a vyjadřování zájmu, spekulování o pocitech druhých, 
vyjadřování preferencí, dosažení souhlasu (v rámci 
témat 3. ročníku)  

Poznatky o anglicky hovořících zemích prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a zvyklosti, slavné 
osobnosti, významné události, známá místa 
(zařazených vhodně k tématům 3. ročníku a aktuálním 
událostem)  

popisuje a porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících zemích 
v rámci témat 3. ročníku)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Ve výuce cizích jazyků s žáky často hovoříme o jejich budoucnosti a o studovaném oboru. Diskutujeme s nimi o 
jejich osobnostních kvalitách i slabých stránkách a učíme je dobré sebeprezentaci. Porovnáme a posuzujeme 
různá povolání. Žáci píší žádost o zaměstnání, motivační dopis a odpovědi na inzeráty.  Seznamujeme je s 
možnosti vzdělávání a zaměstnání v zahraničí a v neposlední řadě žáky seznamujeme také s mezinárodními 
certifikáty, které otevírají další karierní i vzdělávací příležitosti. Zájemcům o mezinárodní certifikát pomáháme 
s přípravou.   

Člověk a životní prostředí 
Součástí témat při výuce anglického jazyka je posilování pozitivního postoje k ochraně životního prostřední. 
Toto je realizováno prostřednictvím práce s různými texty psanými či mluvenými a pomocí následných diskusí. 
Žáci posuzují vliv konání člověka na životní prostředí a vnímají toto téma jako součást téměř každého tématu.   

Informační a komunikační technologie 

Žáci zpracovávají písemné práce, testy či si procvičují gramatiku přímo na internetu a pracují s autentickými 
články ze zahraničního tisku. Při výuce jsou využívány multimediální programy. Pro komunikaci s učitelem je 
využíván e-mail či jiné online aplikace. Při prezentaci žáků jsou využívány aplikace na tvorbu prezentací a žáci 
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Anglický jazyk 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 64 

také pořizují a prezentují video nebo audionahrávky.  

Občan v demokratické společnosti 
Ve výuce cizích jazyků vedeme žáky především k dovednosti vhodně komunikovat v různých rovinách. Jedná 
se např. o rovinu formální, neformální, písemnou či ústní. V každé této rovině seznamujeme žáky s pravidly 
takovéto komunikace a vedeme je k aplikaci těchto poznatků. Také pracujeme s mnoha různými psanými a 
mluvenými texty a následně vedeme diskuse, při nichž je vyžadováno kultivované a slušné vyjadřování názoru 
a kritické smýšlení. Žáci pravidelně diskutují o kontroverzních tématech a jsou vedeni k toleranci a 
nesobeckému smýšlení. Ve třídě dbáme na důstojné a respektující klima a hledání kompromisů. Žáci rovněž 
získávají poznatky o cizích zemích a učí se vnímat kulturní a jiné odlišnosti života lidí v cizině.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
dotaz na cestu, budovy, místa ve městě, 
obchody, plány na víkend, oblečení a 
doplňky, nakupování oblečení, pravidla v 
místě, škola, zábavní průmysl, film, oslavy a 
večírky 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 3. ročníku a aktuálním událostem) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 3. ročníku) 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům: 
dotaz na cestu, budovy, místa ve městě, 
obchody, plány na víkend, oblečení a 
doplňky, nakupování oblečení, pravidla v 
místě, škola, zábavní průmysl, film, oslavy a 
večírky 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

prokazuje faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 3. ročníku a aktuálním událostem) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> popíše společnost tradiční a 
moderní 

popisuje a porovnává život a kulturu v České 
republice s životem a kulturou v anglicky-
mluvících zemích v rámci témat 3. ročníku) 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 2. 
ročník -> debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 
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6.3 Společenskovědní a ekonomický základ  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

0.501 1.5 2.5 4.501 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Společenskovědní a ekonomický základ 

Oblast Vzdělávání pro zdraví, Přírodovědné vzdělávání, Společenskovědní 
vzdělávání, Ekonomické vzdělávání 

Charakteristika předmětu Cílem společenskovědního vzdělávání je připravit žáky na aktivní a 
odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní 
vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace 
žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého 
demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, 
ale též pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je 
učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní 
identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce 
porozumět světu, v němž žijí. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci 
získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence: využívat svých 
společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve 
styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických 
otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování, 
hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního 
charakteru. 
Cílem ekonomického vzdělávání je vybavit žáky základními znalostmi 
pro ekonomické chování jak v profesním, tak osobním životě. 
Výsledkem vzdělávání nejsou pouze znalosti, ale hlavně praktické 
dovednosti žáků. 
Ve společenskovědní a ekonomické oblasti vzdělávání je kladen důraz 
nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický 
život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě 
třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke 
kultivaci historického vědomí, dále také ke kultivaci politického, 
sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich 
mediální a finanční gramotnosti. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět je vyučován ve třech ročnících. Obsahově je předmět velmi 
různorodý: psychologie, sociologie, politologie, ekonomika. Vzhledem 
k charakteru učiva využívá vyučující jak frontální výuku, tak i práci ve 
skupinách, kooperativní vyučování a projektovou výuku. Často se 
uplatňuje forma vzájemného vzdělávání žáků formou žákovské 
prezentace řešených problémů, diskuze anebo individuálního nebo 
skupinového řešení modelových případů. Žáci aktivně spolupracují ve 
skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, racionálně 
zdůvodňují výsledky své práce a vlastními slovy je obhajují v 
následných diskusích. Zadanou samostatnou prací, prací s odborným 
textem a aktivní účastí ve výuce si žák upevňuje získané poznatky a 
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Název předmětu Společenskovědní a ekonomický základ 

dovednosti, prohlubuje si vědomosti a posiluje samostatnost, 
schopnost spolupráce a zodpovědnost. Předmět využívá i sociálně 
psychologických her, které napomáhají především udržet a rozvíjet 
příznivé třídní klima. Výuku doplňují pravidelné kulturní akce (filmová 
a divadelní představení, koncerty atd.), nebo exkurze. 

Integrace předmětů  Ekonomické vzdělávání 
 Vzdělávání pro zdraví 

 Biologické a ekologické vzdělávání 
 Společenskovědní vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání. 
 Učíme různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní 

režim a podmínky. 

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

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

 Podporujeme využívat ke svému učení různé informační 
zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí. 

 Umožňujeme sledovat a hodnotit pokrok žáků při dosahování 
cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od 
jiných lidí. 

 Seznamujeme žáky s možnostmi svého dalšího vzdělávání, 
zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Učíme porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, 

získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout 
způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené 
výsledky. 

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

 Motivujeme žáky k volbě prostředků a způsobů (pomůcky, 
studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti nabyté 
dříve. 

 Umožňujeme spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
(týmové řešení). 

Komunikativní kompetence: 

 Umožňujeme se vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a 
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 
vhodně se prezentovat. 

 Vedeme žáky k formulování svých myšlenky srozumitelně a 
souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. 

 Motivujeme žáky účastnit se aktivně diskusí, formulovat a 
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Název předmětu Společenskovědní a ekonomický základ 

obhajovat své názory a postoje. 

 Zadáváme úkoly na zpracování pracovních dokumentů i 
souvislých textů na běžná i odborná témata. 

 Klademe důraz na dodržování jazykových a stylistických norem 
i odborné terminologie. 

 Učíme zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z 
textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). 

 Klademe důraz na vyjadřování a vystupování v souladu se 
zásadami kultury projevu a chování. 

 Poukazujeme na výhody znalosti cizích jazyků pro životní i 
pracovní uplatnění, motivujeme k prohlubování svých 
jazykových dovedností v celoživotním učení. 

Personální a sociální kompetence: 

 Učíme stanovovat si cíle a priority podle svých osobních 
schopností, zájmové a pracovní orientace a životních 
podmínek. 

 Vedeme žáky k adekvátním reakcím na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, k přijímání 
rady i kritiky. 

 Učíme ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, 
postoje a jednání jiných lidí. 

 Motivujeme žáky k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, 
péči o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků 
nezdravého životního stylu a závislostí. 

 Adaptujeme žáky na měnící se životní a pracovní podmínky a 
podle jejich schopností a možností je pozitivně ovlivňujeme, 
aby byli připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, 
byli finančně gramotní. 

 Podporujeme jejich práci v týmu a schopnost podílet se na 
realizaci společných pracovních a jiných činností. 

 Klademe důraz na přijímání a odpovědné plnění svěřených 
úkolů. 

 Vedeme žáky k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k 
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a 
stereotypům v přístupu k druhým. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Učíme žáky mít odpovědný postoj k vlastní profesní 
budoucnosti, a tedy i vzdělávání. 

 Učíme žáky uvědomovat si význam celoživotního učení a být 
připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 
podmínkám. 

 Učíme žáky mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 
v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své 
budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 Učíme žáky mít reálnou představu o pracovních, platových a 
jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů 
na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a 
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předpoklady. 
 Učíme žáky umět získávat a vyhodnocovat informace o 

pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenské 
a zprostředkovatelské služby jak z oblasti světa práce, tak 
vzdělávání. 

 Učíme žáky vhodně komunikovat s potenciálními 
zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své 
profesní cíle. 

 Učíme žáky znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a 
pracovníků. 

 Učíme žáky rozumět podstatě a principům podnikání, mít 
představu o právních, ekonomických, administrativních, 
osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. 

 Učíme žáky dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské 
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, se svými 
předpoklady a dalšími možnostmi. 

Matematické kompetence: 

 Učíme žáky správně používat a převádět běžné jednotky. 

 Učíme žáky používat pojmy kvantifikujícího charakteru. 

 Učíme žáky provádět reálný odhad výsledku řešení dané 
úlohy. 

 Učíme žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 
praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít 
pro dané řešení. 

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

 Učíme žáky efektivně aplikovat matematické postupy při 
řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 

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

 Učíme žáky pracovat s osobním počítačem a dalšími 
prostředky informačních a komunikačních technologií. 

 Učíme žáky pracovat s běžným základním a aplikačním 
programovým vybavením. 

 Učíme žáky používat nové aplikace. 

 Učíme žáky komunikovat elektronickou poštou a využívat další 
prostředky online a offline komunikace; 

 Učíme žáky získávat informace z otevřených zdrojů, zejména 
pak s využitím celosvětové sítě Internet. 

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

 Učíme žáky uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou 
věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 
přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
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 Učíme žáky jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen 
ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu. 

 Učíme žáky dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost 
druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti 
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. 

 Učíme žáky jednat v souladu s morálními principy a zásadami 
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot 
demokracie. 

 Učíme žáky uvědomovat si – v rámci plurality a 
multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní 
identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých. 

 Učíme žáky zajímat se aktivně o politické a společenské dění u 
nás ave světě. 

 Učíme žáky chápat význam životního prostředí pro člověka a 
jednat v duchu udržitelného rozvoje. 

 Učíme žáky uznávat hodnotu života, uvědomovat si 
odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

 Učíme žáky uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat 
jeho minulost i současnost v evropském kontextu. 

Způsob hodnocení žáků Úroveň znalostí žáka je hodnocena ústním i písemným zkoušením. 
Metody hodnocení žáků zahrnují individuální přístup, kolektivní 
hodnocení i sebehodnocení. Do hodnocení se zahrnuje i kvalita 
písemného zpracování zadaných úloh, prezentací, samostatných prací 
a aktivní účast ve výuce. 

    

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

1. ročník Počet vyučovacích hodin: 17.535 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Učivo ŠVP výstupy 

Faktory ovlivňující psychické zdraví, vnější a vnitřní 
činitelé psychiky, duševní zdraví a hygiena 

objasní podíl genotypu a fenotypu na vývoj jedince z 
psychologického hlediska  

jmenuje činitele ovlivňující duševní zdraví  

rozlišuje jednotlivé typy stresu a zátěžových situací  

volí vhodné strategie k zvládnutí stresových situací  

Závislosti a prevence závislostního chování rozpozná faktory rizikového a závislostního chování  

orientuje se v nabídce pomoci osobám se sklony k 
závislostnímu chování  
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

1. ročník Počet vyučovacích hodin: 17.535 

Partnerství, rodina, mezilidské vztahy definuje partnerství, manželství a další typy 
mezilidských vztahů  

rozlišuje mezi odpovědným a neodpovědným 
přístupem k partnerství a pohlavnímu životu  

Rodinné právo popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi 
manželi  
popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo 
získat pomoc při řešení svých problémů  

Média kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a způsoby 
mediální komunikace a manipulace  

Postavení mužů a žen, genderové problémy rozpozná znaky genderové nerovnosti  

posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví 
porušována  

Společnost a její stratifikace, nerovnost, chudoba popíše společnost tradiční a moderní  

charakterizuje různé typy sociální stratifikace 
společnosti  

Solidarita a dobrovolnictví aktivně se zapojí do chodu vybrané neziskové 
organizace, prezentuje svou zkušenost s 
dobrovolnickou aktivitou,  

prezentuje svou zkušenost s dobrovolnickou aktivitou  

Pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně 
potřebným občanům 

dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální 
situaci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Společenskovědní a ekonomický základ vychovává žáky k demokratickému občanství a zaměřuje se na 
vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie. Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného 
aktivního občana. 
Člověk a životní prostředí 
Společenskovědní a ekonomický základ vede k pochopení vlastní odpovědnosti za šetrný a odpovědný přístup 
k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání. Učí esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní 
prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
součást života. 

    

Mezipředmětové závislosti  
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

jmenuje činitele ovlivňující duševní zdraví --> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
důležitost pohybu pro duševní zdraví 

rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> 
Rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování a předchází mu 

volí vhodné strategie k zvládnutí stresových 
situací 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
důležitost rychlé a klidné reakce v krizové 
situaci 

rozlišuje jednotlivé typy stresu a zátěžových 
situací 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
důležitost rychlé a klidné reakce v krizové 
situaci 

jmenuje činitele ovlivňující duševní zdraví --> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dovede 
vyhodnotit zátěžovou situaci v pracovním 
kolektivu a volí vhodné strategie k jejímu 
předcházení 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

--> Anglický jazyk -> 1. ročník -> čte jednoduché 
texty a orientuje se v textu i s ním pracuje; 
včetně jednoduchého odborného textu, 
(opakovaně v rámci uvedených tematických 
okruhů 1. ročníku) 

charakterizuje různé typy sociální 
stratifikace společnosti 

--> Anglický jazyk -> 1. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 1. ročníku) 

definuje partnerství, manželství a další typy 
mezilidských vztahů 

--> Anglický jazyk -> 1. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: osobní údaje, 
rodina, zábava, prázdniny, zájmy a sporty, 
škola, popis vzhledu a charakteru člověka, 
denní činnosti, pocity, jídlo, můj obor 

popíše společnost tradiční a moderní --> Anglický jazyk -> 1. ročník -> prokazuje 
faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 1. ročníku a aktuálním událostem) 

popíše společnost tradiční a moderní --> Anglický jazyk -> 2. ročník -> prokazuje 
faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 2. ročníku a aktuálním událostem) 

popíše společnost tradiční a moderní --> Anglický jazyk -> 3. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: dotaz na cestu, 
budovy, místa ve městě, obchody, plány na 
víkend, oblečení a doplňky, nakupování 
oblečení, pravidla v místě, škola, zábavní 
průmysl, film, oslavy a večírky 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

popíše společnost tradiční a moderní --> Anglický jazyk -> 3. ročník -> prokazuje 
faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 3. ročníku a aktuálním událostem) 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> zná 
časopisy a periodika, která se váží k jeho 
oboru 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> má 
přehled o denním tisku a tisku dle svých 
zájmů 

definuje partnerství, manželství a další typy 
mezilidských vztahů 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

jmenuje činitele ovlivňující duševní zdraví <-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
důležitost pohybu pro duševní zdraví 

rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> 
Rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování a předchází mu 

volí vhodné strategie k zvládnutí stresových 
situací 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
důležitost rychlé a klidné reakce v krizové 
situaci 

rozlišuje jednotlivé typy stresu a zátěžových 
situací 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
důležitost rychlé a klidné reakce v krizové 
situaci 

jmenuje činitele ovlivňující duševní zdraví <-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dovede 
vyhodnotit zátěžovou situaci v pracovním 
kolektivu a volí vhodné strategie k jejímu 
předcházení 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> čte jednoduché 
texty a orientuje se v textu i s ním pracuje; 
včetně jednoduchého odborného textu, 
(opakovaně v rámci uvedených tematických 
okruhů 1. ročníku) 

charakterizuje různé typy sociální 
stratifikace společnosti 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 1. ročníku) 

definuje partnerství, manželství a další typy 
mezilidských vztahů 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: osobní údaje, 
rodina, zábava, prázdniny, zájmy a sporty, 
škola, popis vzhledu a charakteru člověka, 
denní činnosti, pocity, jídlo, můj obor 

popíše společnost tradiční a moderní <-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> prokazuje 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 1. ročníku a aktuálním událostem) 

popíše společnost tradiční a moderní <-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> prokazuje 
faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 2. ročníku a aktuálním událostem) 

popíše společnost tradiční a moderní <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: dotaz na cestu, 
budovy, místa ve městě, obchody, plány na 
víkend, oblečení a doplňky, nakupování 
oblečení, pravidla v místě, škola, zábavní 
průmysl, film, oslavy a večírky 

popíše společnost tradiční a moderní <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> prokazuje 
faktické znalosti o kultuře a životě 
v anglicky-mluvících zemích: tradice a 
zvyklosti, slavné osobnosti, významné 
události, známá místa (zařazených vhodně k 
tématům 3. ročníku a aktuálním událostem) 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> zná 
časopisy a periodika, která se váží k jeho 
oboru 

kriticky vyhodnocuje mediální obsahy a 
způsoby mediální komunikace a manipulace 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> má 
přehled o denním tisku a tisku dle svých 
zájmů 

definuje partnerství, manželství a další typy 
mezilidských vztahů 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

    

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 52.5 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Učivo ŠVP výstupy 
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 52.5 

Migrace, multikulturalita vysvětlí pojmy rasa, etnikum, národ a národnost, 
multikulturalismus a migrace  

debatuje o pozitivech i problémech multikulturního 
soužití,  
objasní příčiny migrace lidí  

na konkrétních případech z historie popíše, jak si 
nacisté počínali na okupovaných územích (osudy 
civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků odboje)  

charakterizuje možnosti ochrany menšin  

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
ovlivňování veřejnosti  

Světová náboženství a jejich vliv na kulturu ČR a 
Evropy, sekty a náboženský fundamentalismus, 

vysvětlí význam náboženství v životě člověka  

objasní postavení církví a věřících v ČR  

popíše specifika náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé 
ČR a Evropy  

orientuje se ve světových náboženstvích,  
charakterizuje monoteistická náboženství (judaismus, 
křesťanství, islám),  

jmenuje základní znaky sekt  

rozpozná nebezpečí náboženského fundamentalismu 
a sekt  

Politické ideologie moderních dějin, kultura a civilizace jmenuje a charakterizuje moderní politické ideologie, 
rozliší mezi kulturou a civilizací  

ČR, její sousedé a postavení charakterizuje postavení České republiky v Evropě a v 
soudobém světě  

popíše specifika české a evropské kulturní scény  

jmenuje nadnárodní instituce, kterých je ČR členem, a 
popíše jejich cíle  

popíše úlohu a vize EU  

popíše státní symboly a státní svátky, významné dny  

Globalizace a globální problémy charakterizuje proces globalizace  

debatuje o globálních problémech lidstva a jejich 
možných řešeních  

Nesnášenlivost a terorismus objasní příčiny nesnášenlivosti ve světě  

vysvětlí znaky terorismu, uvede, jaké metody používají 
teroristé a za jakým účelem  

Právo a svoboda objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v 
českých zákonech  

popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 
obhajovat, kam se obrátit, když jsou lidská práva 
ohrožena  

jmenuje české a mezinárodní organizace zabývající se 
ochranou lidských práv  

Stát a ústava, veřejná správa charakterizuje obsah Ústavy ČR  

charakterizuje politický systém ČR  

popíše strukturu veřejné správy  

uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy  

Politika a politické strany orientuje se v aktuálním spektru politických stran a 
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 52.5 

hnutí  

charakterizuje současný český politický systém  

objasní funkci politických stran a svobodných voleb  

Volby a volební systém charakterizuje systém svobodných voleb - posoudí 
pozitiva demokratických voleb a svou participaci na 
nich  

Radikalismus, extremismus, teror odhalí znaky politického radikalismu a manipulace 
veřejným míněním  

vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým 
radikalismem, nebo politickým extremismem  

kriticky vyhodnocuje mediální obsah  

vysvětlí pojmy teror a terorismus  

vysvětlí, jaké důsledky následují po konfliktech mezi 
vrstevníky (šikana, vandalismus a jiné negativní jevy)  

Občanská společnost Jmenuje prvky občanské společnosti  
je si vědom své role v občanské společnosti  
uvede příklady pozitivní občanské angažovanosti  

Demokracie popíše znaky demokracie, objasní, jak funguje včetně 
současných problémů  

orientuje se v nedemokratických zemích a režimech  

na konkrétních příkladech z médií rozpozná pozitivní 
demokratické jednání od negativního 
nedemokratického.  

uvede příklady, které ohrožují demokracii (korupce, 
kriminalita)  

Právo a spravedlnost, soustava soudů vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady 
právní ochrany a právních vztahů  

popíše soustavu soudů v ČR, policie, advokacie a 
notářů  

Právní subjektivita objasní znaky právní odpovědnosti v běžném životě  

reklamuje koupené zboží nebo služby  

rozpozná z textu smlouvy, jaké mu z ní vyplývají 
povinnosti a práva  

Trestní právo, kriminalita, prevence zneužití dokladů 
totožnosti 

jmenuje mezníky způsobilosti k právním úkonům a 
trestní odpovědnosti  
stanoví druhy trestů v ČR a fungování ochranných 
opatření  
popíše činnost orgánů činných v trestním řízení  
vysvětlí, jak předcházet zneužití dokladů totožnosti  
objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí 
nebo svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, 
násilí, vydírání atp.;  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 52.5 

seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
součást života. 
Člověk a životní prostředí 
Společenskovědní a ekonomický základ vede k pochopení vlastní odpovědnosti za šetrný a odpovědný přístup 
k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání. Učí esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní 
prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
Občan v demokratické společnosti 
Společenskovědní a ekonomický základ vychovává žáky k demokratickému občanství a zaměřuje se na 
vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie. Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného 
aktivního občana. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

popíše specifika náboženství, k nimž se hlásí 
obyvatelé ČR a Evropy 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

orientuje se ve světových náboženstvích, --> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

charakterizuje monoteistická náboženství 
(judaismus, křesťanství, islám), 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

charakterizuje postavení České republiky v 
Evropě a v soudobém světě 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam umění pro člověka 

popíše specifika české a evropské kulturní 
scény 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam umění pro člověka 

popíše státní symboly a státní svátky, 
významné dny 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

objasní příčiny nesnášenlivosti ve světě --> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

odhalí znaky politického radikalismu a --> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

manipulace veřejným míněním základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 
politickým radikalismem, nebo politickým 
extremismem 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

kriticky vyhodnocuje mediální obsah --> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> chápe 
rozdíl mezi konstruktivní a destruktivní 
kritikou 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
polemiku od kritiky 

charakterizuje proces globalizace --> Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

popíše specifika české a evropské kulturní 
scény 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 2. ročníku) 

debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 3. ročníku) 

objasní příčiny migrace lidí --> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> má 
povědomí o jazycích, kterými se mluví v 
Evropě a o jejich příslušnosti 

jmenuje základní znaky sekt --> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

rozpozná nebezpečí náboženského 
fundamentalismu a sekt 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

popíše specifika náboženství, k nimž se hlásí 
obyvatelé ČR a Evropy 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

orientuje se ve světových náboženstvích, <-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

charakterizuje monoteistická náboženství 
(judaismus, křesťanství, islám), 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

charakterizuje postavení České republiky v 
Evropě a v soudobém světě 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam umění pro člověka 

popíše specifika české a evropské kulturní 
scény 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam umění pro člověka 

popíše státní symboly a státní svátky, 
významné dny 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

objasní příčiny nesnášenlivosti ve světě <-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

odhalí znaky politického radikalismu a 
manipulace veřejným míněním 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 
politickým radikalismem, nebo politickým 
extremismem 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
postoje 

kriticky vyhodnocuje mediální obsah <-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> na 
základě poslechu či společné četby úryvků a 
ukázek lit. děl charakterizuje české či 
zahraniční autory, formuluje téma, názory a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

postoje 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> chápe 
rozdíl mezi konstruktivní a destruktivní 
kritikou 

na konkrétních příkladech z médií rozpozná 
pozitivní demokratické jednání od 
negativního nedemokratického. 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
polemiku od kritiky 

popíše specifika české a evropské kulturní 
scény 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 2. ročníku) 

debatuje o pozitivech i problémech 
multikulturního soužití, 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> popisuje a 
porovnává život a kulturu v České republice 
s životem a kulturou v anglicky-mluvících 
zemích v rámci témat 3. ročníku) 

objasní příčiny migrace lidí <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> má 
povědomí o jazycích, kterými se mluví v 
Evropě a o jejich příslušnosti 

jmenuje základní znaky sekt <-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

rozpozná nebezpečí náboženského 
fundamentalismu a sekt 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
charakterizuje nejstarší literární památky a 
objasní výsledky lidské činnosti v různých 
oblastech umění 

    

Společenskovědní a 
ekonomický základ 

3. ročník Počet vyučovacích hodin: 80 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

3. ročník Počet vyučovacích hodin: 80 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Učivo ŠVP výstupy 

Hospodaření jednotlivce a rodiny, řešení krizových 
finančních situací, sociální zajištění občanů 

dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních 
nákladů  

ví, na koho se obrátit v případě krizové finanční 
situace  

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH  

vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a 
období  

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží  
Podnikání podle živnostenského zákona a zákona o 
obchodních korporacích, podnikatelský záměr, 
podnikatelský rozpočet, povinnosti podnikatele 

zná podnikání jako fyzická osoba a vysvětlí jejich 
hlavní znaky, uvede příklady  

zná podnikání jako právnická osoba a vysvětlí jejich 
hlavní znaky, uvede příklady  

vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a 
zakladatelský rozpočet  

na příkladu vysvětlí základní povinnosti podnikatele 
vůči státu  

Náklady, výnosy, zisk/ztráta rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů, vypočítá 
výsledek hospodaření  

Druhy majetku rozlišuje dlouhodobý a oběžný majetek  

Složky mzdy, mzda časová a úkolová a jejich výpočet, 
mzda časová a úkolová 

charakterizuje jednotlivé složky mzdy  

vypočítá čistou mzdu  

dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní 
zařazení odpovídají pracovní smlouvě a jiným písemně 
dohodnutým podmínkám  

řeší jednoduché výpočty mezd  

Daně, jejich výpočet, daňová evidence, daňové 
přiznání, daňové a účetní doklady, sociální a zdravotní 
pojištění, 

vysvětlí zásady daňové evidence  

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní 
pojištění  
umí rozdělit daně na přímé a nepřímé a vysvětlit jejich 
význam pro stát  

provede jednoduchý výpočet DPH  

provede jednoduchý výpočet daně z příjmů fyzických 
osob  

vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob  

provede jednoduchý výpočet zdravotního a sociální 
pojištění  
vyhotoví a zkontroluje daňový doklad  

Získání zaměstnání, úřad práce, nezaměstnanost, 
podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, vznik, 
změna a ukončení pracovního poměru, povinnosti a 
práva zaměstnance a zaměstnavatele 

ví, kde získat informace o nabídkách práce  

zná, jaké činnosti zajišťují úřady práce  

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis a 
kontaktovat případného zaměstnavatele  

dovede prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti při pracovním pohovoru  

ví, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdo 
ji vyplácí  
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

3. ročník Počet vyučovacích hodin: 80 

dokáže vysvětlit k čemu slouží rekvalifikace a kdo ji 
zprostředkuje  

popíše podstatné a ostatní náležitosti pracovní 
smlouvy  

vysvětlí práce konané na základě dohod  

zná způsoby ukončení pracovního poměru  

dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních 
záležitostech  

zná práva a povinnosti zaměstnance  

ví, jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel  
Druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za 
škody 

zná druhy škod a dokáže jim předcházet  

ví, jakou má odpovědnost za škody zaměstnanec a 
jakou zaměstnavatel  

Peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní 
platbu, sledovat pohyb peněz na účtu  

orientuje se v platebním styku a smění peníze podle 
kurzovního lístku  

vysvětlí, co jsou kreditní a debetní karty a jejich klady 
a zápory  

Služby peněžních ústavů, úroková míra, RPSN, úvěrové 
produkty, pojištění, pojistné produkty 

dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní 
ústav a na základě zjištěných informací posoudit, zda 
jsou konkrétní služby pro něho únosné nebo nutné a 
výhodné  

vysvětlí, jak je možné se zabezpečit na stáří  
vysvětlí pojem exekuce  

zná možnost řešení tíživé finanční situace osobním 
bankrotem  

vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl 
mezi úrokovou sazbou a RPSN a vyhledá aktuální výši 
úrokových sazeb na trhu  

charakterizuje jednotlivé druhy úvěrů a jejich zajištění  
dokáže vysvětlit rozdíl mezi životním a neživotním 
pojištěním  

orientuje se v produktech pojišťovacího trhu a vybere 
nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své 
potřeby  

Inflace vysvětlí podstatu inflace a její důsledky  

orientuje se v investování  

Státní rozpočet vysvětlí úlohu státního rozpočtu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
součást života. 

Člověk a životní prostředí 
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Společenskovědní a 
ekonomický základ 

3. ročník Počet vyučovacích hodin: 80 

Společenskovědní a ekonomický základ vede k pochopení vlastní odpovědnosti za šetrný a odpovědný přístup 
k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání. Učí esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní 
prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
Občan v demokratické společnosti 
Společenskovědní a ekonomický základ vychovává žáky k demokratickému občanství a zaměřuje se na 
vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a 
zdokonalování demokracie. Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného 
aktivního občana. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží --> Technologie -> 3. ročník -> vysvětlí, co má 
vliv na cenu zboží; 

ví, kde získat informace o nabídkách práce --> Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

--> Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

dovede prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti při pracovním 
pohovoru 

--> Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

provede jednoduchý výpočet zdravotního a 
sociální pojištění 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
systém péče o veřejné zdraví v ČR 

dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet 
životních nákladů 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

objednání v restauraci 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

--> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> vytváří, upravuje a uchovává 
strukturované textové dokumenty; využívá 
různé objekty a propojení s dalšími 
aplikacemi 

ví, kde získat informace o nabídkách práce --> Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vede i 
absolvuje jednoduchý pracovní pohovor 

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a 
zdravotní pojištění 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
systém péče o veřejné zdraví v ČR 

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 
DPH 

--> Matematika -> 1. ročník -> řeší praktické 
úlohy z oboru vzdělávání za použití 
trojčlenky a procentového počtu 

dovede zjistit, jaké služby poskytuje 
konkrétní peněžní ústav a na základě 
zjištěných informací posoudit, zda jsou 
konkrétní služby pro něho únosné nebo 
nutné a výhodné 

--> Matematika -> 1. ročník -> 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 

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží <-- Technologie -> 3. ročník -> vysvětlí, co má 
vliv na cenu zboží; 

ví, kde získat informace o nabídkách práce <-- Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

<-- Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

dovede prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti při pracovním 
pohovoru 

<-- Technologie -> 3. ročník -> dovede vyhledat 
nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, 
prezentovat své pracovní dovednosti a 
zkušenosti; 

provede jednoduchý výpočet zdravotního a 
sociální pojištění 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
systém péče o veřejné zdraví v ČR 

dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet <-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

životních nákladů ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> vyjadřuje se 
ústně i písemně, k tématům: slavní lidé, 
vzhled a charakter člověka, práce a 
povolání, vlastní obor, svět přírody, krajiny, 
katastrof, zvířata, zájezd, jídlo a pití, recept, 
objednání v restauraci 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

<-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> vytváří, upravuje a uchovává 
strukturované textové dokumenty; využívá 
různé objekty a propojení s dalšími 
aplikacemi 

ví, kde získat informace o nabídkách práce <-- Informační a komunikační technologie -> 2. 
ročník -> získává a využívá informace z 
otevřených zdrojů, zejména pak z 
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

dokáže vyhotovit životopis, motivační dopis 
a kontaktovat případného zaměstnavatele 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vede i 
absolvuje jednoduchý pracovní pohovor 

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a 
zdravotní pojištění 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
systém péče o veřejné zdraví v ČR 

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 
DPH 

<-- Matematika -> 1. ročník -> řeší praktické 
úlohy z oboru vzdělávání za použití 
trojčlenky a procentového počtu 

dovede zjistit, jaké služby poskytuje 
konkrétní peněžní ústav a na základě 
zjištěných informací posoudit, zda jsou 
konkrétní služby pro něho únosné nebo 
nutné a výhodné 

<-- Matematika -> 1. ročník -> 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 

     

6.4 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 0 0 1 

Povinný     
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Název předmětu Fyzika 

Oblast Přírodovědné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Předmět se zabývá naukou o nejobecnějších zákonitostech přírody, 

které platí pro všechna tělesa kolem nás. Vysvětluje řadu jevů 
známých z každodenního života a má význam pro rozvoj dalších věd, 
zejména přírodních a technických. Fyzikální poznatky se uplatňují ve 
všech oblastech techniky. 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. Žák si připomene a přiměřeně dotaci rozšíří potřebné znalosti 
problematiky učiva mechaniky, termiky, mechanického kmitání a 
vlnění, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky atomového jádra a 
sluneční soustavy. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

 

Integrace předmětů  Fyzikální vzdělávání  
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání. 
 Zprostředkováváme přístup k informacím z různých zdrojů. 
 Učíme žáky kritickému hodnocení vlastních výkonů. 
 Motivujeme žáky k různým postupům a metodám řešení 

daných problémů 

Kompetence k řešení problémů: 
 Učíme porozumět zadání problému, stanovení strategie a 

úspěšnému dotažení řešení. 
 Vedeme žáky k nalézání různých postupů řešení. 
 Posilujeme možnost týmové spolupráce a společného řešení. 

Komunikativní kompetence: 

 Učíme přesnému odbornému vyjadřování. 
 Klademe důraz na pregnantní formulaci problému. 

 Vedeme žáky k vyvážené prezentaci v kolektivu, k přijímání 
jiných názorů a kritiky. 

Personální a sociální kompetence: 

 Učíme žáky posuzovat své vlastnosti, schopnosti a možnosti. 
 Vedeme žáky k orientaci ve skupině, k budování adekvátní 

pozice. 

 Umožňujeme ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat 
názory, postoje a jednání jiných lidí. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Podporujeme iniciativní, odpovědné a samostatné jednání ve 
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Název předmětu Fyzika 

vlastním zájmu i zájmu veřejném. 
 Vedeme žáky k dodržování zákonů, respektování práv a 

svobod druhých lidí, vystupování proti nesnášenlivosti, 
xenofobii a diskriminaci. 

 Ukazujeme nutnost chápat význam životního prostředí pro 
člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje. 

Matematické kompetence: 

 Učíme správně používat a převádět běžné jednotky. 

 Učíme provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy. 

 Motivujeme žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně 
využít pro dané řešení. 

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

 Učíme aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a 
jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru. 

 Učíme efektivně aplikovat matematické postupy při řešení 
různých praktických úkolů v běžných situacích. 

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

 Motivujeme žáky získávat informace z otevřených zdrojů, 
zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. 

 Učíme pracovat s informacemi z 
různých zdrojů nesenými na různých médiích.  

 Učíme uvědomovat si nutnost 
posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 
a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně 
gramotní.  

Způsob hodnocení žáků Povaha předmětu umožňuje hodnotit žáky při verbálním i písemném 
projevu. Hodnocené úkoly mají bazální úroveň. 

    

Fyzika 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Personální a sociální kompetence 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Mechanika rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na 
pohyb hmotného bodu  

určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh 
pohybu tyto síly vyvolají  

určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa 
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Fyzika 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

působením stálé síly  

vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování 
mechanické energie  

určí výslednici sil působících na těleso  

aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh  

Termika vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v 
technické praxi  

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a 
způsoby její změny  

popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů  

popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v 
přírodě a v technické praxi  

Elektřina a magnetismus popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na 
bodový elektrický náboj  

řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova 
zákona  

popíše princip a použití polovodičových součástek s 
přechodem PN  

určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s 
proudem  

popíše princip generování střídavých proudů a jejich 
využití v energetice  

Vlnění a optika rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše 
jejich šíření  
charakterizuje základní vlastnosti zvuku  

chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany 
sluchu  

charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v 
různých prostředích  

řeší úlohy na odraz a lom světla  

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami  
vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad, popíše 
význam různých druhů elektromagnetického záření  
vysvětlí význam elektromagnetického záření  
vyjmenuje jednotlivé druhy elektromagnetického 
záření  

Fyzika atomu popíše strukturu elektronového obalu atomu z 
hlediska energie elektronu  

popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje 
základní nukleony  

vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby 
ochrany před jaderným zářením  

popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru  

Vesmír charakterizuje Slunce jako hvězdu  

popíše objekty ve sluneční soustavě  

zná příklady základních typů hvězd  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vstřebávání nových poznatků, jejich aplikace na modelové situace, řešení úloh a problémů vede žáky k 
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Fyzika 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

zdokonalování motivace, schopnostem plánovat a rozvrhnout síly, hledání alternativních cest, k houževnatosti 
a k uspokojení po dosaženém úspěchu.   
Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie prolínají celým současným životem. Ve výuce fyziky je nedocenitelná 
okamžitá dostupnost všech lidstvem dosažených poznatků. Přirozenou většinovou náklonnost mladých lidí 
k IKT lze využít k jejich aktivizaci a motivaci pro plnění výukových cílů předmětu.   
Člověk a životní prostředí 
Téma prolíná výukou fyziky tak, jako prolíná vším současným lidským konáním. Každodenní apel, příklad, 
model chování, prostředí učebny a školy musí vést žáky i při fyzice k okamžité akci na vylepšení životního 
prostředí.  
Občan v demokratické společnosti 
Vyučovací proces je veden s důrazem na kladný přístup žáka k sobě, k ostatním účastníkům výuky, 
k uvědomění si svých práv, svobod a povinností, které život v naší společnosti přináší. Cílem je žák 
sebevědomý, morálně kvalitní, optimistický, se zájmem a schopnostmi podílet se na zkvalitňování chodu naší 
demokratické společnosti. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 
(tělesa) a způsoby její změny 

--> Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje 
změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu 

popíše přeměny skupenství látek a jejich 
význam v přírodě a v technické praxi 

--> Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje 
změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu 

řeší úlohy na odraz a lom světla --> Matematika -> 2. ročník -> určí hodnoty sin 
α, cos α, tg α pro0°<α<90° pomocí 
kalkulátoru 

určí výslednici sil působících na těleso --> Matematika -> 2. ročník -> řeší praktické 
úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého 
trojúhelníku a věty Pythagorovy 

řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 
Ohmova zákona 

--> Matematika -> 1. ročník -> vyjádří 
neznámou ze vzorce 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 
(tělesa) a způsoby její změny 

<-- Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje 
změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu 

popíše přeměny skupenství látek a jejich 
význam v přírodě a v technické praxi 

<-- Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje 
změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu 

řeší úlohy na odraz a lom světla <-- Matematika -> 2. ročník -> určí hodnoty sin 
α, cos α, tg α pro0°<α<90° pomocí 
kalkulátoru 

určí výslednici sil působících na těleso <-- Matematika -> 2. ročník -> řeší praktické 
úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého 
trojúhelníku a věty Pythagorovy 

řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 
Ohmova zákona 

<-- Matematika -> 1. ročník -> vyjádří 
neznámou ze vzorce 
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6.5 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 1 0 2 

Povinný Povinný     

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Přírodovědné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Předmět chemie je částí přírodovědného vzdělávání. Tento předmět je 

vyučován v prvním a druhém ročníku. Chemie poskytuje žákům 
informace o chemickém složení a vlastnostech látek v běžném životě a 
odborném výcviku. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k rozvoji 
logického a technického myšlení.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

 

Integrace předmětů  Chemické vzdělávání  
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, ovládání různých 

technik učení a k vytvoření vhodného studijního režimu. 
 Při výuce uplatňujeme různé práce s textem, dbáme na 

efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, využívání 
různých informačních zdrojů včetně svých zkušeností i 
zkušeností jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Učíme žáky porozumět zadání úkolu nebo určit jádro 

problému, získat informace potřebné k řešení problému, 
navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a 
ověřovat správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.  

 Učíme žáky volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti nabyté 
dříve.  

Komunikativní kompetence: 

 Učíme žáky vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a 
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 
vhodně prezentovat.  

 Učíme žáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 
v písemné podobě přehledně a jazykově správně.  

Personální a sociální kompetence: 

 Učíme žáky přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Matematické kompetence: 

 Učíme žáky správně používat a převádět běžné jednotky. 
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Název předmětu Chemie 

 Učíme žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení 
praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít 
pro dané řešení. 

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

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

Způsob hodnocení žáků Ověření znalostí probíhá formou ústního a krátkého písemného 
zkoušení. Hodnocení je doplněno o aktivitu žáka v průběhu výuky.  

    

Chemie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Matematické kompetence 

Učivo ŠVP výstupy 

stavba látek, jejich klasifikace a vlastnosti porovná základní chemické a fyzikální vlastnosti látek  

základní stavební částice hmoty, atom vysvětlí stavbu atomu  

chemická vazba objasní vznik chemické vazby  

chemické prvky a sloučeniny určí názvy a značky vybraných chemických prvků  

názvosloví anorganických látek používá základní jednoduché názvosloví  

rozezná podle názvu druh anorganické látky a sestaví 
vzorec této látky  

periodická soustava prvků popíše vlastnosti vybraných prvků a dokáže je umístit 
v periodické soustavě prvků  

směsi a roztoky charakterizuje základní metody oddělování látek ze 
směsi a jejich využití v praxi  

vyjádří složení roztoku  

chemické reakce, chemické rovnice popíše jednoduché chemické reakce chemickou 
rovnicí  

chemické výpočty řeší jednoduché chemické výpočty, které lze využít v 
odborné praxi  

anorganické látky vysvětlí vlastnosti anorganických látek  

nejdůležitější nekovy definuje vlastnosti a reakce důležitých nekovů pro 
běžný život i technologickou praxi  

důležité a ušlechtilé kovy definuje vlastnosti a reakce důležitých a ušlechtilých 
kovů pro běžný život i technologickou praxi  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka je vedena tak, aby žák vyvinul cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti a zodpovědnost za své 
výsledky. Při výuce je rozvíjena čtenářská gramotnost a schopnost získávat a zpracovávat informace.  

Člověk a životní prostředí 
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Chemie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Při výuce vedeme žáky k ekologickému myšlení, učíme je chápat důležitost udržitelného rozvoje a dopadu 
chemie na životní prostředí.  
Informační a komunikační technologie 

V rámci výuky chemie prezentují žáci referáty, které doplňují aktuálně probírané učivo, využívají dostupné 
internetové zdroje, učí se tím třídit a zpracovávat informace.  

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za svůj život. Klademe důraz na důležitost celoživotního učení.   
Učíme žáky vyhledávat a třídit informace.   

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

porovná základní chemické a fyzikální 
vlastnosti látek 

--> Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
vlastnosti keramických surovin 

používá základní jednoduché názvosloví --> Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje 
keramické suroviny 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek --> Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
vlastnosti keramických surovin 

definuje vlastnosti a reakce důležitých 
nekovů pro běžný život i technologickou 
praxi 

--> Technologie -> 1. ročník -> popíše způsob 
sestavení keramické hmoty podle příslušné 
receptury 

porovná základní chemické a fyzikální 
vlastnosti látek 

<-- Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
vlastnosti keramických surovin 

používá základní jednoduché názvosloví <-- Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje 
keramické suroviny 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek <-- Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
vlastnosti keramických surovin 

definuje vlastnosti a reakce důležitých 
nekovů pro běžný život i technologickou 
praxi 

<-- Technologie -> 1. ročník -> popíše způsob 
sestavení keramické hmoty podle příslušné 
receptury 

    

Chemie 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

vlastnosti atomu uhlíku vysvětlí schopnost uhlíku řetězit se a tvořit sloučeniny  

názvosloví organických sloučenin tvoří jednoduché chemické vzorce  

organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi vyjmenuje základní zástupce jednoduchých 
organických sloučenin, popíše jejich využití v odborné 
praxi a běžném životě a posoudí vliv na zdraví a životní 
prostředí  

chemické složení živých organismů charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

101 

Chemie 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové 
kyseliny, biokatalyzátory 

charakterizuje nejdůležitější přírodní látky  

biochemické děje popíše vybrané biochemické děje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za svůj život. Klademe důraz na důležitost celoživotního učení.   
Učíme žáky vyhledávat a třídit informace.   

Člověk a životní prostředí 
Při výuce vedeme žáky k ekologickému myšlení, učíme je chápat důležitost udržitelného rozvoje a dopadu 
chemie na životní prostředí.  
Informační a komunikační technologie 

V rámci výuky chemie prezentují žáci referáty, které doplňují aktuálně probírané učivo, využívají dostupné 
internetové zdroje, učí se tím třídit a zpracovávat informace.  

Občan v demokratické společnosti 
Výuka je vedena tak, aby žák vyvinul cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti a zodpovědnost za své 
výsledky. Při výuce je rozvíjena čtenářská gramotnost a schopnost získávat a zpracovávat informace.  

     

6.6 Základy ekologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 0 0 1 

Povinný     

    

Název předmětu Základy ekologie 

Oblast Přírodovědné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Cílem předmětu je poskytnout žákům nezbytné poznatky o 

struktuře a funkci organismů, pochopení jejich vzájemných vztahů 
i vztahů mezi neživou a živou přírodou a umožnit jím získání 
komplexního pohledu na životní prostředí. Důraz je kladen na 
pochopení vzájemných vztahů mezi lidskou existencí a životním 
prostředím s akcentem na pokoru, se kterou je třeba přistupovat k 
přírodě a její ochraně. Podílí se na vytváření etických hodnot a 
estetického cítění ve vztahu k živým organismům a jejich 
životnímu prostředí a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. 
Naučí je vnímat životní prostředí jako nenahraditelnou součást 
lidské existence.  
Předmět základy ekologie je nedílnou součástí přírodovědného 
vzdělávání a propojuje znalosti získané v předmětech 
společenskovědní a ekonomický základ (globální problémy), fyzika 
(jaderná energie), dějepis (devastace ŽP) a chemie (nakládání s 
nebezpečnými látkami a odpady, biogenní prvky).   

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 

Úvodní část předmětu je věnována teoriím vzniku a existence 
života na Zemi, jeho rozšířením a formami. V dalších částech je 
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Název předmětu Základy ekologie 

předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

věnována pozornost životu na buněčné úrovni, rozdílu mezi 
prokaryotními a eukaryotními buňkami, stavbou buňky a způsoby 
rozmnožování na buněčné úrovni. Výuka dále charakterizuje 
organismy dle jejich vývojové složitosti a role v rámci přírodní 
strukturalizace s ohledem na jejich stavbu a funkci. Odhaluje 
zákonitosti rostlinného i živočišného těla (pletiva, tkáně, orgány, 
orgánové soustavy). Dotýká se systému. Ve zkratce ozřejmí 
základní genetické pojmy a význam genetiky pro současné pojetí 
biologie. Poodhalí stavbu a skladbu lidského těla jako celku i po 
jednotlivých orgánových soustavách s ohledem na jejich funkci a 
aplikaci na zdravý životní styl v rámci pěstování duševní a fyzické 
rovnováhy. V další navazující části předmětu jsou  žáci vedeni k 
pochopení základních souvislostí v přírodě. Výuka má umožnit 
žákům poznat podstatu živé bytosti, fyzického prostředí, vztahu 
prostředí k živým bytostem a také dynamiku biosféry a 
metabolických mechanismů působících na udržení a přežití druhů. 
Má upozornit na sporné stránky projevující se v narušení biosféry, 
což prezentuje vážné nebezpečí pro život vůbec. Na konci ročníku 
se žáci věnují lidské populaci, poznání vztahů člověka a jeho 
životního prostředí. Studují dopady činností člověka na životní 
prostředí. Ekologická výchova a vzdělání vedou k úctě k životu. 
Jsou součástí humanitních a demokratických ideálů, čímž posilují 
rozvoj lidské osobnosti.  
Při probírání učiva je volena metoda výkladu nebo řízeného 
rozhovoru. Pro zvýšení efektivity výkladu vyučující používá různé 
didaktické aktivizační metody a názorné pomůcky (učební texty, 
výuková videa). Uplatňuje se také řízená diskuse na dané téma 
mezi jednotlivci i skupinami.  Žáci jsou aktivně zapojeni do výuky 
samostatným vyhledáváním a zpracováním informací v rámci 
referátů.   

Integrace předmětů  Biologické a ekologické vzdělávání 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 při výuce využíváme rozličné informační zdroje a metody, 

které žákům přiblíží jevy a procesy v okolním prostředí  
 využíváme aktivizační metody ve výuce a snažíme se žáky 

zaujmout, neboť vlastní zaujetí pro studium přírody pomáhá 
vytvářet pozitivní vztah žáků k vědění, poznávání a vzdělávání 

 žáky vhodným způsobem vedeme k porozumění a zpracování 
informací, tak aby si z nich utvořili ucelený obraz o systému 
přírody a jejich zákonitostí  

 zařazujeme úkoly, které vhodně propojují teoretické znalosti 
žáků s praxí, vedeme žáky k samostatnému pozorování, 
zpracování a vyhodnocení informací a umožňujeme jim 
plánovat a organizovat svoji pracovní činnost a vyvozovat 
směry dalšího vzdělávání a uplatnění v oboru 

 průběžným hodnocením umožňujeme žákům kriticky 
reflektovat proces vlastního učení 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Základy ekologie 

 při teoretických diskusích vedeme žáky k přemýšlení o různých 
variantách řešení problému, k volbě vhodné metody a 
k vyhodnocení a ověření zvoleného postupu 

 předkládáme žákům různé metody vědecké práce ve 
studovaném oboru, formulováním hypotéz a jejich následným 
praktickým ověřováním vedeme žáky k osvojení základních 
principů badatelské práce, přičemž dbáme na propojování 
informací z různých oborů a navázání na již nabyté vědomosti 

 využíváme různé formy skupinové práce tak, aby se žáci 
naučili spolupracovat ve skupině 

Komunikativní kompetence: 

 během řízených diskusí jsou žáci vedeni k samostatnému 
uvažování, vyjadřování vlastních názorů a argumentů 

 klademe důraz na jazykovou správnost při vyjadřování a také 
na správné používání odborné terminologie  

 během výkladu učitele si žáci pořizují vlastní poznámky, 
přičemž rozhodují, které informace jsou podstatné 

Personální a sociální kompetence: 

 s využitím ústního zkoušení či přednesu referátů jsou žáci 
vedeni k efektivnímu sebehodnocení i hodnocení druhých, k 
adekvátnímu vystupování a přijímání zpětné vazby 

 podporujeme aktivní spolupráci při dosahování společných 
cílů, přispíváme k udržování hodnotných mezilidských vztahů 
(práce ve dvojici/skupině/diskuse) 

 začleňováním projektových úloh umožňujeme žákům 
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek a přijímat 
a odpovědně plnit svěřené úkoly 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 klademe důraz na nutnost ochrany životního prostředí a 

přírody, žák ji chápe jako svou občanskou povinnost, aktivně 
vystupuje v zájmu její ochrany a v duchu udržitelného rozvoje 

 vedeme žáky k poznání zákonitostí panujících v přírodě a 
následně ke správnému rozhodování v otázkách týkajících se 
stavu životního prostředí a vlivu lidských činností na něj 

 dbáme na dodržování pravidel bezpečné práce v odborné 
učebně, žáky tak vedeme k získání základních návyků ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 zadáváme žákům činnosti, ve kterých usilují o dosažení cílů, 
plánují, využívají informační zdroje a hodnotí dosažené 
výsledky (projekty), díky těmto aktivitám získávají odpovědný 
postoj ke své vlastní profesní budoucnosti a k flexibilitě, 
klademe důraz na vzdělávání včetně celoživotního učení 

 poskytováním informací o zajímavých exkurzích a 
doprovodných akcích napomáháme žákům rozvíjet jejich 
zájem o studovaný obor a poskytujeme jim motivaci a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

104 

Název předmětu Základy ekologie 

inspiraci pro jejich další rozvoj 

Matematické kompetence: 

 zařazováním práce se statistickými a grafickými daty (tabulky, 
grafy, schémata) prohlubujeme u žáků schopnost orientace v 
nich, schopnost interpretace uvedených dat a sledování 
případných pravidelností či trendů 

 pomáháme žákům nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, vedeme je ke schopnosti tyto vztahy 
vymezit, popsat a správně je využít pro dané řešení 

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

 prostřednictvím zadávání samostatných prací, referátů 
umožňujeme žákům získávat informace z otevřených zdrojů, 
pracovat s nimi, vedeme je k posuzování věrohodnosti 
informačních zdrojů a ke kritickému přístupu k získaným 
informacím, tedy k mediální gramotnosti 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: 

 vedeme žáky k chápání bezpečnosti práce jako součásti péče o 
zdraví své i druhých i jako součást řízení jakosti a jednu z 
podmínek k získání či udržení certifikátu jakosti dle příslušných 
norem 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 
 žákům předkládáme skutečnost, že kvalita jejich práce je 

významným nástrojem konkurenceschopnosti a dobrého 
jména organizace 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

 seznamujeme žáky s významem, účelem a užitečností 
vykonávané práce, jejím finančním a společenským 
ohodnocením 

 vedeme žáky ke zvažování možných nákladů, výnosů a zisků 
při plánování určité činnosti a ke zhodnocení vlivu na životní 
prostředí a případně i sociálních dopadů 

 klademe důraz na efektivní hospodaření, nakládání s 
materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

 

Způsob hodnocení žáků Úroveň osvojení znalostí žáka je hodnocena průběžně ústním i 
písemným zkoušením v souladu s platným školním řádem. Dále je 
hodnocena aktivita žáků během řízeného rozhovoru a jejich 
přístup k zadaným samostatným pracím. 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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Základy ekologie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

Vznik a vývoj života na Zemi - úvod do biologie jako 
vědy, estetické vnímání přírody, vznik a vývoj života na 
Zemi 

popíše základní teorie vzniku a vývoje života na Zemi, 
charakterizuje jedinečnost souhry podmínek pro vznik 
a udržení života, uvede definici života a živých soustav, 
uvede, které látky se nezastupitelně podílejí na vzniku 
a udržení života na Zemi  

Vznik a vývoj života na Zemi - obecné vlastnosti živých 
soustav, rozmanitost života 

vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou hmotou  

Stavba a funkce buňky - definice buňky, jednotlivé 
struktury buňky a jejich funkce, rozmnožování na 
buněčné úrovni 

charakterizuje buňku jako základní jednotku života po 
stránce funkce, stavby  

Stavba a funkce buňky - rozdíly mezi eukaryotickou a 
prokaryotickou buňkou 

charakterizuje rozdíl mezi prokaryotickou a 
eukarytotickou buňkou  

Stavba a funkce buňky - rozdíly mezi rostlinou a 
živočišnou buňkou 

charakterizuje rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou 
buňkou  

Viry, prokaryotické a jednobuněčné organismy , 
Houby a lišejníky, Základy botaniky, Základy zoologie 

charakterizuje význam virů, rozdělí viry do základních 
skupin a uvede příklady infekcí způsobených viry, 
popíše rozdíly mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy, vysvětlí význam 
jednobuněčných organismů, popíše stavbu hub, 
vysvětlí ekologický význam hub, popíše stavbu a 
význam lišejníku, vysvětlí ekologický význam rostlin, 
popíše stavbu, funkci a rozmnožování rostlin, 
orientuje se v základním systému rostlin, popíše 
ekologický význam živočichů, definuje stavbu, funkci a 
rozmnožování živočichů, orientuje se v základním 
systému rozdělení živočichů, popíše významné 
skupiny živočichů, jejich ekologický a hospodářský 
význam  

Dědičnost a proměnlivost - základní pojmy a principy 
genetiky, aplikace genetiky v jiných oborech 

orientuje se v základních pojmech genetiky  

Základy biologie člověka, základy anatomie a 
fyziologie , zdraví člověka 

popíše stavbu lidského těla, vysvětlí funkci orgánů, 
orgánových soustav a organismu jako celku, 
charakterizuje význam zdravého životního stylu, 
význam výživy a hygieny, a jejich vliv na zdraví člověka  

Základy biologie člověka, nemoci člověka popíše konkrétní bakteriální, virové a jiné onemocnění 
a možnosti prevence na konkrétním příkladu formou 
referátu  
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Základy ekologie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Základní ekologické pojmy - význam a poslání 
předmětu, význam ekologie v praxi , - druh, populace, 
biocenóza, ekosystém, biom, biosféra 

definuje pojem ekologie a vymezí její místo v 
přírodních vědách, zejména v biologii, vysvětlí základní 
ekologické pojmy  

Ekologické faktory prostředí, abiotické podmínky 
života, biotické podmínky života, vztahy mezi 
organismem a prostředím 

charakterizuje abiotické a biotické faktory prostředí, 
vysvětlí jejich význam pro život, definuje základní 
vztahy a korelace mezi organismy tvořícími biocenózu  

Koloběh látek v přírodě a tok energie, vznik a 
uspořádání potravních řetězců, potravní pyramida, 
články a typy potravních řetězců, škodliviny v 
potravních řetězcích 

popíše, na jakém principu fungují potravní řetězce, 
uvede konkrétní příklady  

Koloběh látek v přírodě a tok energie, oběh prvků 
(uhlík, dusík, fosfor, síra, olovo), geologický cyklus, 
hydrologický cyklus, biochemický cyklus 

charakterizuje koloběh látek v přírodě, uvede změny v 
toku energií přírodou jako otevřeným systémem  

Typy krajiny, základní typy krajiny (základní, kulturní, 
přechodná), využívání krajiny 

popíše různé typy krajiny z hlediska působení člověka 
jeho vliv na krajinu a její využívání  

Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 
prostředím, vývoj vztahů člověka a prostředí, 
biologické požadavky člověka na životní prostředí, 
člověk a prostředí 

vysvětlí vývoj vlivu člověka na přírodu, popíše 
zpětnovazební princip vzájemného působení člověka a 
životního prostředí z hlediska historie  

Dopady činností člověka na životní prostředí, 
charakter současných vlivů na prostředí, ohrožování 
základních složek biosféry, ovzduší, voda a půda jako 
složky životního prostředí člověka 

uvede důsledky vlivu lidské činnosti na jednotlivé 
složky životního prostředí, definuje vliv a působení 
těchto složek na lidské zdraví  

Přírodní zdroje energie a surovin, využití, 
vyčerpatelnost, recyklace zdrojů, zdroje 
nevyčerpatelné a alternativní 

posoudí vliv využívání přírodních zdrojů surovin a 
energií na životní prostředí z hlediska šetrnosti a 
obnovitelnosti  

Odpady, produkce a klasifikace odpadů, domovní a 
komunální odpady, pevné a průmyslové odpady, 
zemědělské odpady 

popíše a prakticky zvládne způsoby nakládání s 
odpady, uvede způsoby recyklace  

Globální problémy, růst světové populace, stále 
rostoucí materiální a energetické spotřeba, znečištění 
prostředí 

charakterizuje hlavní globální problémy v oblasti péče 
o životní prostředí  
uvede základní látky, které poškozují a znečišťují 
vzduch, vodu a půdu a tyto poznatky aktualizuje  

Ochrana přírody a krajiny - význam ochrany přírody a 
krajiny, chráněná území 

pomocí samostatných referátů a skupinových prací 
popíše konkrétní chráněná území v ČR a v našem 
regionu  

Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí orientuje se v možnostech ochrany životního 
prostředí  

Zásady udržitelného rozvoje definuje trvale udržitelný rozvoj, je schopen aplikovat 
zásady trvale udržitelného rozvoje v běžném životě  

Odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního 
prostředí 

aplikuje získané vědomosti o odpovědnosti jedince za 
ochranu přírody a životního prostředí na konkrétním 
příkladu z regionu nebo ČR  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

V průběhu výuky základů ekologie jsou žáci vedeni ke schopnosti sebereflexe ve vztahu k osobním 
profesním a vzdělávacím plánům, realizaci mimoškolních aktivit, kladnému přístupu k učení a studijním 
výsledkům, vytvoření osobního portfolia dovedností i se zkušenostmi z informálního učení, přičemž 
veškeré tyto aktivity jsou nezbytnou individuální přípravou na pracovní trh.  

Člověk a životní prostředí 
Předmět základy ekologie je v celém svém rozsahu úzce spojen s průřezovým tématem člověk a životní 
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prostředí. Svým učivem přispívá zejména k pochopení souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými 
aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy. Žáci jsou vedeni 
k tomu, aby dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí, chápali postavení člověka v 
přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život a osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí 
odpovědnosti za své zdraví. V rámci výuky základů ekologie začleňujeme do vzdělávání tyto okruhy 
průřezového tématu člověk a životní prostředí:  

         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)   

         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).    

         Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v 
občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, 
prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje).  

   

Občan v demokratické společnosti 
V rámci výuky základů ekologie jsou žáci směřováni k tomu, aby si vážili si materiálních a duchovních 
hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Důraz je 
kladen na kladný přístup žáka k sobě samému a z toho pramenící kladný přístup žáka k životu, k ostatním 
lidem, k živé i neživé přírodě, ke kulturním a jiným hodnotám, které lidé vytvářejí. Žáci jsou vedeni k tomu, 
aby byli schopni diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách,   dovedli obhájit svůj názor ,  hledali 
kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní. V rámci předmětu je 
systematicky rozvíjena čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, 
interpretovat ostatním a aplikovat ji na již předložené poznatky).  

Informační a komunikační technologie 

V rámci hodin základů ekologie jsou zařazovány samostatné práce typu referátů. Žáci při nich za použití 
dostupných prostředků IKT získávají, třídí a zpracovávají informace ze svého oboru a odevzdávají je 
v odpovídající formě.   

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

posoudí vliv využívání přírodních zdrojů 
surovin a energií na životní prostředí z 
hlediska šetrnosti a obnovitelnosti 

--> Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
efektivní a ekonomické využívání druhů 
energií 

uvede důsledky vlivu lidské činnosti na 
jednotlivé složky životního prostředí, 
definuje vliv a působení těchto složek na 
lidské zdraví 

--> Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

popíše a prakticky zvládne způsoby 
nakládání s odpady, uvede způsoby 
recyklace 

--> Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

uvede základní látky, které poškozují a 
znečišťují vzduch, vodu a půdu a tyto 
poznatky aktualizuje 

--> Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

orientuje se v možnostech ochrany 
životního prostředí 

--> Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

posoudí vliv využívání přírodních zdrojů 
surovin a energií na životní prostředí z 

<-- Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
efektivní a ekonomické využívání druhů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

108 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

hlediska šetrnosti a obnovitelnosti energií 

uvede důsledky vlivu lidské činnosti na 
jednotlivé složky životního prostředí, 
definuje vliv a působení těchto složek na 
lidské zdraví 

<-- Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

popíše a prakticky zvládne způsoby 
nakládání s odpady, uvede způsoby 
recyklace 

<-- Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

uvede základní látky, které poškozují a 
znečišťují vzduch, vodu a půdu a tyto 
poznatky aktualizuje 

<-- Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

orientuje se v možnostech ochrany 
životního prostředí 

<-- Technologie -> 3. ročník -> zdůvodní 
dodržování ekologických zásad 

     

6.7 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

2 1 1 4 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematické vzdělávání 
Charakteristika předmětu Matematika je všeobecně vzdělávacím předmětem povinného základu 

vzdělávacího programu přírodovědných oborů. Matematické vzdělání 
rozvíjí a prohlubuje logické a abstraktní myšlení. Vede žáky k 
pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů reálného 
světa a utváří kvantitativní a geometrickou gramotnost. Rozvíjí 
osobnost žáka s důrazem na samostatnost, systematičnost a 
kreativitu. Cílem je 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. Matematika obsahově navazuje na učivo 
matematiky základní školy a zaměřuje se na upevňování a rozšiřování 
poznatků základní školy ve vybraných okruzích učiva:  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

 

Integrace předmětů  Matematické vzdělávání 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

109 

Název předmětu Matematika 

uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

 Zprostředkováváme přístup k informacím z různých zdrojů. 
 Učíme žáky kritickému hodnocení vlastních výkonů. 
 Motivujeme žáky k různým postupům a metodám řešení 

daných problémů. 
Kompetence k řešení problémů: 

 Učíme porozumět zadání problému, stanovení strategie a 
úspěšnému dotažení řešení. 

 Vedeme žáky k nalézání různých postupů řešení. 
 Posilujeme možnost týmové spolupráce a společného řešení. 

Komunikativní kompetence: 

 Učíme přesnému odbornému vyjadřování. 
 Klademe důraz na pregnantní formulaci problému. 

 Vedeme žáky k vyvážené prezentaci v kolektivu, k přijímání 
jiných názorů a kritiky. 

Personální a sociální kompetence: 

 Učíme žáky posuzovat své vlastnosti, schopnosti a možnosti. 
 Vedeme žáky k orientaci ve skupině, k budování adekvátní 

pozice. 

 Umožňujeme ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat 
názory, postoje a jednání jiných lidí. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Podporujeme iniciativní, odpovědné a samostatné jednání ve 

vlastním zájmu i zájmu veřejném. 
 Vedeme žáky k dodržování zákonů, respektování práv a 

svobod druhých lidí, vystupování proti nesnášenlivosti, 
xenofobii a diskriminaci. 

 Ukazujeme nutnost chápat význam životního prostředí pro 
člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje.  

Matematické kompetence: 

 Učíme správně používat a převádět běžné jednotky. 

 Učíme provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy. 

 Motivujeme žáky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně 
využít pro dané řešení, číst a vytvářet různé formy grafického 
znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)  

 Učíme aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a 
jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru. 

 Učíme efektivně aplikovat matematické postupy při řešení 
různých praktických úkolů v běžných situacích. 

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

 Motivujeme žáky získávat informace z otevřených zdrojů, 
zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. 

 Učíme pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na 
různých médiích. 
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Název předmětu Matematika 

 Učíme uvědomovat  si  nutnost 
posuzovat  rozdílnou  věrohodnost  různých  informačních  zdr
ojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně 
gramotní.  

Způsob hodnocení žáků Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží převážně písemné testy, a 
to různých vah podle aktuální potřeby, jak je nabízí tabulka druhů 
hodnocení daná školním řádem, ale vždy s testem váhy 0,17 na konci 
tematického celku. Každou vyučovací hodinu je zjišťována zpětná 
vazba o průběžném uchopení aktuálního tématu v jeho návaznosti na 
témata probíraná dříve. Se zásadami hodnocení a skladbou 
průřezových testů jsou žáci seznámeni vyučujícím na začátku každého 
školního roku.  

    

Matematika 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Personální a sociální kompetence 

 Komunikativní kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Matematické kompetence 

Učivo ŠVP výstupy 

Operace s čísly provádí aritmetické operace v R  

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  

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 výpočty jednoduchých finančních záležitostí - 
změna cen zboží, směna peněz, úrok  
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Matematika 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Číselné a algebraické výrazy 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;  

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;  

Řešení rovnic a nerovnic při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
zdroje informací  

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  

vyjádří neznámou ze vzorce  

užije řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení 
reálných úloh  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Vyučovací proces je veden s důrazem na kladný přístup žáka k sobě, k ostatním účastníkům výuky, 
k uvědomění si svých práv, svobod a povinností, které život v naší společnosti přináší. Cílem je žák 
sebevědomý, morálně kvalitní, optimistický, se zájmem a schopnostmi podílet se na zkvalitňování chodu naší 
demokratické společnosti.  
Člověk a svět práce 

Vstřebávání nových poznatků, jejich aplikace na modelové situace, řešení úloh a problémů vede žáky k 
zdokonalování motivace, schopnostem plánovat a rozvrhnout síly, hledání alternativních cest, k houževnatosti 
a k uspokojení po dosaženém úspěchu. Finanční matematika v 1. ročníku pomáhá žákům v základní orientaci 
ve světě půjček a spoření. 
Člověk a životní prostředí 
Téma prolíná výukou matematiky tak, jako prolíná vším současným lidským konáním. Každodenní apel, 
příklad, model chování, prostředí učebny a školy musí vést žáky i při matematice k okamžité akci k vylepšení 
životního prostředí. 
Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie prolínají celým současným životem. Ve výuce matematiky je 
nedocenitelná okamžitá dostupnost všech poznatků tohoto klasického vyučovacího předmětu na ověřené 
úrovni. Přirozenou většinovou náklonnost mladých lidí k IKT lze využít k jejich aktivizaci a motivaci pro plnění 
výukových cílů středoškolské matematiky.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za 
použití trojčlenky a procentového počtu 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> stanoví cenu jako součet nákladů, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zisku a DPH 

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 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede zjistit, jaké služby 
poskytuje konkrétní peněžní ústav a na 
základě zjištěných informací posoudit, zda 
jsou konkrétní služby pro něho únosné nebo 
nutné a výhodné 

vyjádří neznámou ze vzorce --> Fyzika -> 1. ročník -> řeší úlohy s 
elektrickými obvody s použitím Ohmova 
zákona 

řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za 
použití trojčlenky a procentového počtu 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> stanoví cenu jako součet nákladů, 
zisku a DPH 

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 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede zjistit, jaké služby 
poskytuje konkrétní peněžní ústav a na 
základě zjištěných informací posoudit, zda 
jsou konkrétní služby pro něho únosné nebo 
nutné a výhodné 

vyjádří neznámou ze vzorce <-- Fyzika -> 1. ročník -> řeší úlohy s 
elektrickými obvody s použitím Ohmova 
zákona 

    

Matematika 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Funkce podle 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  

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
zdroje informací  

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich definiční 
obor a obor hodnot  

Goniometrie a trigonometrie při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
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Matematika 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

zdroje informací  

užívá pojmy úhel a jeho velikost  

vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku jako 
funkci sin α, cos α, tg α  

určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro0°<α<90° pomocí 
kalkulátoru  

řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie 
pravoúhlého trojúhelníku  

Planimetrie 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  

rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení 
zdůvodní užitím vět o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků  

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 obrazců  

užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody 
jednotek délky a obsahu  

sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a 
lichoběžníků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vstřebávání nových poznatků, jejich aplikace na modelové situace, řešení úloh a problémů vede žáky k 
zdokonalování motivace, schopnostem plánovat a rozvrhnout síly, hledání alternativních cest, k houževnatosti 
a k uspokojení po dosaženém úspěchu. Finanční matematika v 1. ročníku pomáhá žákům v základní orientaci 
ve světě půjček a spoření. 
Člověk a životní prostředí 
Téma prolíná výukou matematiky tak, jako prolíná vším současným lidským konáním. Každodenní apel, 
příklad, model chování, prostředí učebny a školy musí vést žáky i při matematice k okamžité akci k vylepšení 
životního prostředí. 
Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie prolínají celým současným životem. Ve výuce matematiky je 
nedocenitelná okamžitá dostupnost všech poznatků tohoto klasického vyučovacího předmětu na ověřené 
úrovni. Přirozenou většinovou náklonnost mladých lidí k IKT lze využít k jejich aktivizaci a motivaci pro plnění 
výukových cílů středoškolské matematiky.  

Občan v demokratické společnosti 
Vyučovací proces je veden s důrazem na kladný přístup žáka k sobě, k ostatním účastníkům výuky, 
k uvědomění si svých práv, svobod a povinností, které život v naší společnosti přináší. Cílem je žák 
sebevědomý, morálně kvalitní, optimistický, se zájmem a schopnostmi podílet se na zkvalitňování chodu naší 
demokratické společnosti.  
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Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro0°<α<90° 
pomocí kalkulátoru 

--> Fyzika -> 1. ročník -> řeší úlohy na odraz a 
lom světla 

řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie 
pravoúhlého trojúhelníku a věty 
Pythagorovy 

--> Fyzika -> 1. ročník -> určí výslednici sil 
působících na těleso 

určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro0°<α<90° 
pomocí kalkulátoru 

<-- Fyzika -> 1. ročník -> řeší úlohy na odraz a 
lom světla 

řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie 
pravoúhlého trojúhelníku a věty 
Pythagorovy 

<-- Fyzika -> 1. ročník -> určí výslednici sil 
působících na těleso 

    

Matematika 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 32 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Stereometrie určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a 
roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin v 
prostoru  

určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin v prostoru  

určuje odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou 
rovin v prostoru  

charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel, koule a 
její části  
určí povrch a objem tělesa s využitím funkčních vztahů 
a trigonometrie  

využívá síť tělesa při výpočtu povrchu a objemu tělesa  

aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, 
zejména z oblasti oboru vzdělání  
užívá jednotky délky, obsahu a objemu  

při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
zdroje informací  

Pravděpodobnost v praktických úlohách při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
zdroje informací  

užije s porozuměním pojmy: náhodný pokus, výsledek 
náhodného pokusu  

užije s porozuměním pojmy: náhodný jev, opačný jev, 
nemožný jev, jistý jev  

určí pravděpodobnost náhodného jevu v 
jednoduchých případech  

Práce s daty v praktických úlohách při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a 
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Matematika 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 32 

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 agrafy se 
statistickými údaji  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vstřebávání nových poznatků, jejich aplikace na modelové situace, řešení úloh a problémů vede žáky k 
zdokonalování motivace, schopnostem plánovat a rozvrhnout síly, hledání alternativních cest, k houževnatosti 
a k uspokojení po dosaženém úspěchu. Finanční matematika v 1. ročníku pomáhá žákům v základní orientaci 
ve světě půjček a spoření. 
Člověk a životní prostředí 
Téma prolíná výukou matematiky tak, jako prolíná vším současným lidským konáním. Každodenní apel, 
příklad, model chování, prostředí učebny a školy musí vést žáky i při matematice k okamžité akci k vylepšení 
životního prostředí. 
Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie prolínají celým současným životem. Ve výuce matematiky je 
nedocenitelná okamžitá dostupnost všech poznatků tohoto klasického vyučovacího předmětu na ověřené 
úrovni. Přirozenou většinovou náklonnost mladých lidí k IKT lze využít k jejich aktivizaci a motivaci pro plnění 
výukových cílů středoškolské matematiky.  

Občan v demokratické společnosti 
Vyučovací proces je veden s důrazem na kladný přístup žáka k sobě, k ostatním účastníkům výuky, 
k uvědomění si svých práv, svobod a povinností, které život v naší společnosti přináší. Cílem je žák 
sebevědomý, morálně kvalitní, optimistický, se zájmem a schopnostmi podílet se na zkvalitňování chodu naší 
demokratické společnosti.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

určí povrch a objem tělesa s využitím 
funkčních vztahů a trigonometrie 

--> Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 

využívá síť tělesa při výpočtu povrchu a 
objemu tělesa 

--> Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 

aplikuje poznatky o tělesech v praktických 
úlohách, zejména z oblasti oboru vzdělání 

--> Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 

určí povrch a objem tělesa s využitím 
funkčních vztahů a trigonometrie 

<-- Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 

využívá síť tělesa při výpočtu povrchu a 
objemu tělesa 

<-- Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 

aplikuje poznatky o tělesech v praktických 
úlohách, zejména z oblasti oboru vzdělání 

<-- Technologie -> 2. ročník -> umí vypočítat 
objem navržených výrobků 
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6.8 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 1 1 3 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Vzdělávání pro zdraví 

Charakteristika předmětu 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. Výuka tělesné výchovy je zaměřena na 
osvojení a rozvoj nových pohybových dovedností potřebných k 
využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody 
na korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. 
Tělesná výchova vede žáky k poznávání vlastních pohybových 
možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních pohybových činností 
na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci si zvykají na 
rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání 
zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, 
dodržování pravidel fair play i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví 
i zdraví ostatních. V oblasti tělovýchovného vzdělávání je kladen důraz 
nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický 
život. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí 
a dovedností. 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, v mnohém předmět tělesná výchova spolupracuje 
s ostatními předměty (Vzdělávání ke zdraví, biologie, fyzika apod.)   

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět je vyučován ve třech ročnících. Vzhledem k charakteru učiva 
využívá vyučující frontální výuku. 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, 
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Název předmětu Tělesná výchova 

turistika). Základní organizační formou povinného předmětu tělesná 
výchova je vyučovací hodina v rozsahu 45 minut jednou týdně. Každá 
vyučovací hodina je relativně uzavřeným a samostatným celkem, který 
ale vždy úzce navazuje na předcházející i následující hodiny. Výuka 
probíhá v tělocvičně, posilovně, na školním hřišti, na hřišti 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.  K elementárním vědomostem, které si 
žáci mají v tělesné výchově osvojit, patří znalost základních pravidel 
sportovních her a soutěží, názvosloví, vědomostí o lidském těle a 
změnách, jež při provádění tělesných cvičení probíhají, znalost základů 
hygieny, pravidel správné výživy, zásad sestavování a vedení komplexů 
všestranně rozvíjejících cvičení, bezpečnost v tělesné výchově, 
regenerace a kompenzace. Určitá část této oblasti je nezastupitelná 
jinými předměty. Výuka tělesné výchovy navazuje na poznatky získané 
v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Učivo v tělesné výchově 
představuje plánovitý systém vědomostí, pohybových dovedností a 
schopností, které si žák má osvojit. Ve vyučovacím procesu se 
poznatky transformují do vědomostí a činnosti do pohybových 
dovedností a schopností.    
Poznatky v tělesné výchově shromažďují informace z různých vědních 
oborů (fyziky, fyziologie, anatomie, biomechaniky, hygieny, 
pedagogiky, psychologie, kinantropologie aj.), které jsou zčásti 
obsaženy ve vyučovacích předmětech společenskovědní a ekonomický 
základ, biologie a ekologie, vzdělávání ke zdraví.   

Integrace předmětů  Vzdělávání pro zdraví 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitelé vedou žáky k samostatnému získávání poznatků o tělesné 
fyziologii (fungování) na základě ověřování účinnosti kondičních 
programů. 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 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 problémů: 
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 
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souvislosti mezi jednotlivými obory (tělesnou výchovou, výchovou ke 
zdraví, biologií, ekologií, fyzikou), 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: soutěže.   
Komunikativní kompetence: 
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: kooperativní formy výuky, turnaje.   
Personální a sociální kompetence: 
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.   
Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
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.   

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi: 
Učitelé vedou žáky k práci s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, představují jim nové 
aplikace (např. na monitoring pohybových aktivit), učí je komunikovat 
elektronickou poštou a využívat prostředky online i offline 
komunikace. Důležitým pilířem výuky je získávání informací z různých 
zdrojů a uvědomění si nutnosti k těmto informacím kriticky 
přistupovat.  

Způsob hodnocení žáků Metody hodnocení žáků zahrnují individuální přístup, kolektivní 
hodnocení i sebehodnocení. Do hodnocení se zahrnuje aktivní účast 
ve výuce, úroveň pohybových schopností a dovedností. V tělesné 
výchově lze hodnocení charakterizovat jako proces soustavného 
poznávání, pozorování a posuzování žáka, založený na zjišťování, 
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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. Žáci 
osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů se neklasifikují. 
Hodnocení je založeno na těchto základních ukazatelích: individuální 
zvládnutí jednotlivých gymnastických prvků; zvládnutí základů 
techniky vybraných atletických disciplín; zvládnutí techniky herních 
činností jednotlivce vybraných sportovních odvětví.   

    

Tělesná výchova 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Úvod. Bezpečnost a hygiena v TV řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV a 
zásadami chování  

rozvíjí své kondiční schopnosti  

analyzuje a hodnotí pohybovou činnost  
seznamuje se s odbornou terminologií  

rozliší nesportovní chování od gesta fair play  

volí a připraví sportovní vybavení odpovídající 
příslušné sportovní činnosti a okolním podmínkám 
(klima, zařízení, hygiena, bezpečnost)  
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a 
duševních sil  

uplatňuje vzájemnou pomoc při cvičení  
ovládá techniku záchrany a dopomoci  

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách  

rozezná správně a chybně prováděnou pohybovou 
aktivitu  

umí sestavit pohybové vazby  

ovládá relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení a 
koordinační cvičení  
dokáže vyhledat potřebné informace týkající se zdraví 
a pohybu  

ovládá základní pravidla her a soutěží  
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy  

Tělesná cvičení rozvíjí orientaci v prostoru a v čase  

ovládá základní pozice jógy  
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Tělesná výchova 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

dokáže sestavit a zacvičit kruhový trénink  

ovládá kondiční cvičení (posilování velkých svalových 
skupin na zpevnění svalového korzetu)  

přispívá svým výkonem k herní činnosti družstva  

Gymnastika zvládá základní posilování  

ovládá techniku strečinku  

zvládá šplh - tyč, lano  

zvládá přeskok s odrazovým můstkem - skrčka, 
roznožka  

dokáže spojit více akrobatických prvků  

zvládá výmyk a podmet na hrazdě (chlapci)  

zvládá odrazy z trampolíny  

zacvičí jednoduché prvky sportovní gymnastiky - 
kotoul, kotoul letmo, váhy, přemet stranou,  

zvládá náskok na kladinu a přechod, váha (dívky)  

dokáže naskočit na kruhy a komíhat, houpání s 
obratem  

zvládá základní prvky rytmické gymnastiky a aerobiku, 
a cvičení s náčiním (švihadlo, míč)  

Atletika ovládá švihovou techniku běhu  

zvládá běh se štafetovým kolíkem  

zvládá přeskok přes překážku  

ovládá atletickou abecedu  

zvládá vysoké a polovysoké starty  

Sportovní hry volejbal - zvládá herní činnosti jednotlivce - odbíjení 
míče prsty do jednoho směru, odbíjení pod úhlem, 
vrchní odbití obouruč  

volejbal - zvládá podání spodem  

kopaná - zvládá herní činnosti jednotlivce, vedení 
míče,  
basketbal - zvládá herní činnosti jednotlivce, 
manipulaci s míčem, dribling  

florbal - zvládá herní činnost jednotlivce (vedení 
míčku)  
házená - zvládá herní činnost jednotlivce (dribling, 
vedení míče)  

Netradiční sporty stolní tenis - ovládá techniku úderů (forhend, 
bekhend, podání)  

frisbee - zvládá herní činnosti jednotlivce (forhend, 
bekhend, chytání)  

Úpoly využívá úpolových her a činností pro všestrannou 
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti;  

Turistika a sporty v přírodě správně zvolí formu turistiky v daných podmínkách  

zvolí správné oblečení pro turistiku  

využívá správné sportovní náčiní pro turistiku  

správně se orientuje v krajině při turistické činnosti  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 
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Tělesná výchova 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.  
Občan v demokratické společnosti 
Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Průřezové téma 
Občan v demokratické společnosti je podpořeno také vedením žáků k aktivní účasti na kulturních, veřejných a 
společenských akcích, např.: žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce a účastní se různých 
sportovních soutěží.  
Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti, a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
součást života.  
Člověk a životní prostředí 
Učí se esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a 
vědomí odpovědnosti za své zdraví.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zdůvodní 
význam relaxace a sportovní masáže po 
fyzické zátěži 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
důležitost pohybu pro duševní zdraví 

řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v 
TV a zásadami chování 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Popíše 
zdravotní hlediska dodržování BOZP na 
pracovišti i v běžném životě 

řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v 
TV a zásadami chování 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá techniku záchrany a dopomoci --> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zdůvodní 
význam relaxace a sportovní masáže po 
fyzické zátěži 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
důležitost pohybu pro duševní zdraví 

řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v 
TV a zásadami chování 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Popíše 
zdravotní hlediska dodržování BOZP na 
pracovišti i v běžném životě 

řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v 
TV a zásadami chování 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá techniku záchrany a dopomoci <-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 
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Tělesná výchova 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Úvod. Bezpečnost a hygiena v TV řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV, a 
zásadami chování  

rozvíjí své kondiční schopnosti  

analyzuje a hodnotí pohybovou činnost  
seznamuje se s odbornou terminologií  

rozliší nesportovní chování od gesta fair play  

volí sportovní vybavení odpovídající příslušné 
sportovní činnosti a okolním podmínkám (klima, 
zařízení, hygiena, bezpečnost)  
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a 
duševních sil  

uplatňuje vzájemnou pomoc při cvičení  
ovládá techniku záchrany a dopomoci  

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách  

rozezná správně a chybně prováděnou pohybovou 
aktivitu  

umí sestavit pohybové vazby  

ovládá relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení a 
koordinační cvičení  
dokáže vyhledat potřebné informace týkající se zdraví 
a pohybu  

ovládá základní pravidla her a soutěží  
Tělesná cvičení rozvíjí orientaci v prostoru a v čase  

ovládá základní pozice jógy  

dokáže sestavit a zacvičit kruhový trénink  

ovládá kondiční cvičení (posilování velkých svalových 
skupin na zpevnění svalového korzetu)  

přispívá svým výkonem k herní činnosti družstva  

Gymnastika zvládá základní posilování  

ovládá techniku strečinku  

zvládá šplh - tyč, lano  

zvládá přeskok s odrazovým můstkem - skrčka, 
roznožka  

dokáže spojit více akrobatických prvků  

zvládá výmik a podmet na hrazdě (chlapci)  

zvládá odrazy z trampolíny  

zacvičí jednoduché prvky sportovní gymnastiky - 
kotoul, kotoul letmo, váhy, přemet stranou,  
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Tělesná výchova 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

zvládá náskok na kladinu a přechod, váha (dívky)  

dokáže naskočit na kruhy a komíhat, houpání s 
obratem  

zvládá základní prvky rytmické gymnastiky a aerobiku, 
a cvičení s náčiním (švihadlo, míč)  

Atletika ovládá švihovou techniku běhu  

zvládá běh se štafetovým kolíkem  

zvládá přeskok přes překážku  

ovládá atletickou abecedu  

zvládá vysoké a polovysoké starty  

ovládá skoky z místa a trojskok  

ovládá skok vysoký - flop  

ovládá techniku hodu diskem a vrhu koulí  

zaběhne krátké a střední tratě (60 m, 100 m, 400 m)  

zaběhne vytrvalostní závod (1500 m)  

Sportovní hry volejbal - zvládá herní činnosti jednotlivce - odbíjení 
míče prsty do jednoho směru, odbíjení pod úhlem, 
vrchní odbití obouruč  

volejbal - zvládá podání spodem a vrchem  

volejbal - zvládá hru 2x2  

kopaná - zvládá herní činnosti jednotlivce, vedení 
míče, přihrávka  

basketbal - zvládá herní činnosti jednotlivce, 
manipulaci s míčem, dribling, přihrávka  

basketbal - zvládá hru na 1 koš  

florbal - zvládá herní činnost jednotlivce (vedení 
míčku, přihrávka, střelba)  
házená - zvládá herní činnost jednotlivce (dribling, 
vedení míče, přihrávka střelba)  

Netradiční sporty stolní tenis - ovládá techniku úderů (forhend, 
bekhend, podání, hra)  

frisbee - zvládá herní činnosti jednotlivce (forhend, 
bekhend, chytání,) a hru ultimate frisbee  

ringo - zvládá techniku a hru  

badminton - zvládá hru a techniku úderů  

Úpoly využívá úpolových her a činností pro všestrannou 
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti;  

Turistika a sporty v přírodě správně zvolí formu turistiky v daných podmínkách  

zvolí správné oblečení pro turistiku  

využívá správné sportovní náčiní pro turistiku  

správně se orientuje v krajině při turistické činnosti  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti, a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
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Tělesná výchova 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

součást života.  
Člověk a životní prostředí 
Učí se esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a 
vědomí odpovědnosti za své zdraví.  

Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.  
Občan v demokratické společnosti 
Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Průřezové téma 
Občan v demokratické společnosti je podpořeno také vedením žáků k aktivní účasti na kulturních, veřejných a 
společenských akcích, např.: žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce a účastní se různých 
sportovních soutěží.  

    

Tělesná výchova 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 32 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Úvod. Bezpečnost a hygiena v TV řídí se zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV, a 
zásadami chování  

rozvíjí své kondiční schopnosti  

analyzuje a hodnotí pohybovou činnost  
seznamuje se s odbornou terminologií  

rozliší nesportovní chování od gesta fair play  

volí sportovní vybavení odpovídající příslušné 
sportovní činnosti a okolním podmínkám (klima, 
zařízení, hygiena, bezpečnost)  
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a 
duševních sil  

uplatňuje vzájemnou pomoc při cvičení  
ovládá techniku záchrany a dopomoci  

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách  

rozezná správně a chybně prováděnou pohybovou 
aktivitu  

dovede změřit a pracovat s tepovou frekvencí  

umí sestavit pohybové vazby  

ovládá relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení a 
koordinační cvičení  
dokáže vyhledat potřebné informace týkající se zdraví 
a pohybu  
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Tělesná výchova 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 32 

ovládá základní pravidla her a soutěží  
Tělesná cvičení rozvíjí orientaci v prostoru a v čase  

zvládne silový trojboj a pětiboj  
zacvičí jógovou sestavu  

dokáže sestavit a zacvičit kruhový trenink 
specializovaný na svalové partie  

ovládá kondiční cvičení (posilování velkých svalových 
skupin na zpevnění svalového korzetu)  

přispívá svým výkonem k herní činnosti družstva  

Gymnastika zvládá základní posilování  

ovládá techniku dynamického i statického strečinku  

zvládá šplh - lano bez přírazu (chlapci)  

zvládá přeskok s odrazovým můstkem - skrčka, 
roznožka, překot, přemet  

vytvoří a zacvičí akrobatickou sestavu prostných  

zvládá výmik, podmet a toč jízdmo na hrazdě (chlapci)  

zvládá sestavu skoků na trampolíně a salto z 
trampolíny  

spojí a zacvičí jednoduché prvky sportovní gymnastiky 
- kotoul, kotoul letmo, váhy, přemet stranou, rondat, 
stoj na rukou do kotoulu  

zvládá náskok na kladinu a přechod, váha, čertík 
(dívky)  

dokáže naskočit na kruhy a komíhat, houpání s 
obratem, svis vznesmo, svis střemhlav seskok 
roznožením  

zvládá základní prvky rytmické gymnastiky a aerobiku, 
a cvičení s náčiním (švihadlo, míč)  

Atletika ovládá švihovou a šlapavou techniku běhu  

zvládá předávku štafetového kolíku, zaběhne 
štafetový běh  

zaběhne překážkový běh se sníženými překážkami  
ovládá atletickou abecedu  

zvládá nízké, polovysoké, vysoké starty  

zvládá techniku odrazu na skok daleký  

ovládá skoky z místa a trojskok  

ovládá skok vysoký - flop  

ovládá techniku hodu diskem, oštěpem a vrhu koulí  

zaběhne krátké a střední tratě (60 m, 100 m, 400 m)  

zaběhne vytrvalostní závod (1500 m)  

zaběhne cooperův test (12minutový běh)  
Sportovní hry volejbal - zvládá herní činnosti jednotlivce - odbíjení 

míče prsty do jednoho směru, odbíjení pod úhlem, 
vrchní odbití obouruč, smeč, blok, hra  

volejbal - zvládá podání spodem a vrchem  

volejbal - ovládá různé herní situace  

kopaná - zvládá herní činnosti jednotlivce, vedení 
míče, přihrávka, střelba, hra  
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Tělesná výchova 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 32 

basketbal - zvládá herní činnosti jednotlivce, 
manipulaci s míčem, dribling, přihrávka, střelba  

basketbal - zvládá hru na 1 koš, obrannou clonu a 
zónovou obranu  

florbal - zvládá herní činnost jednotlivce (vedení 
míčku, přihrávka, střelba) hra  

házená - zvládá herní činnost jednotlivce (dribling, 
vedení míče, přihrávka střelba) hra  

Netradiční sporty stolní tenis - ovládá techniku úderů (forhend, 
bekhend, podání, hra)  

frisbee - zvládá herní činnosti jednotlivce (forhend, 
bekhend, chytání) a hru ultimate frisbee  

softball - zvládá pravidla a hru  

ringo - zvládá techniku a hru  

omnikin - zvládá hru  

discgolf - ovládá techniku hodů a hru  

badminton - zvládá hru a techniku úderů  

Úpoly využívá úpolových her a činností pro všestrannou 
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti;  

Turistika a sporty v přírodě správně zvolí formu turistiky v daných podmínkách  

zvolí správné oblečení pro turistiku  

využívá správné sportovní náčiní pro turistiku  

správně se orientuje v krajině při turistické činnosti  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Předmět vybavuje žáka praktickými dovednostmi a informacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl 
schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. 
Prostřednictvím vzdělávání si žák osvojí znalosti, a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 
využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdělávání a 
seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní kariéře jako běžnou 
součást života.  
Člověk a životní prostředí 
Učí se esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Osvojuje si zásady zdravého životního stylu a 
vědomí odpovědnosti za své zdraví.  

Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.  
Občan v demokratické společnosti 
Žáci si osvojují faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Průřezové téma 
Občan v demokratické společnosti je podpořeno také vedením žáků k aktivní účasti na kulturních, veřejných a 
společenských akcích, např.: žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce a účastní se různých 
sportovních soutěží.  
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6.9 Vzdělávání ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

0.5 0 0 0.5 

Povinný     

    

Název předmětu Vzdělávání ke zdraví 

Oblast Vzdělávání pro zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět vzdělávání ke zdraví přináší základní poznání o člověku v 
souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně 
rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, 
psychické a fyzické) a  
být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní 
i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v 
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si 
poznatky o vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z 
hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího 
jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět vzdělávání ke zdraví je vyučován v prvním ročníku jednou za 
14 dní. Obsahové vymezení předmětu je velmi různorodé: 
psychologie, společenskovědní a ekonomický základ, sociologie, 
politologie, kultura a civilizace, praktická filozofie, biologie, ekologie. 
Vzhledem k charakteru učiva využívá vyučující jak frontální výuku, tak i 
práci ve skupinách, kooperativní vyučování a projektovou výuku. Často 
se uplatňuje forma vzájemného vzdělávání žáků formou žákovské 
prezentace řešených problémů, diskuze anebo individuálního nebo 
skupinového řešení modelových případů. Žáci aktivně spolupracují ve 
skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, racionálně 
zdůvodňují výsledky své práce a vlastními slovy je obhajují v 
následných diskusích. Zadanou samostatnou prací, prací s odborným 
textem a aktivní účastí ve výuce si žák upevňuje získané poznatky a 
dovednosti, prohlubuje si vědomosti a posiluje samostatnost, 
schopnost spolupráce a zodpovědnost. Předmět využívá i sociálně 
psychologických her, které napomáhají především udržet a rozvíjet 
příznivé třídní klima. Výuku doplňují vhodné vzdělávací akce nebo 
exkurze.  

Integrace předmětů  Vzdělávání pro zdraví 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Vedeme žáka k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání. 
 Učíme různé techniky učení a by si žák uměl vytvořit vhodný 

studijní režim a podmínky. 

 Zařazujeme různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a 
analytické čtení), aby žák uměl efektivně vyhledávat a 
zpracovávat informace, byl čtenářsky gramotný, tedy aby 
uměl vyhledávat, třídit a propojovat informace. 
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Název předmětu Vzdělávání ke zdraví 

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

 Podporujeme využívání různých informačních zdrojů ke svému 
učení, včetně svých zkušeností i zkušeností jiných lidí. 

 Umožňujeme sledovat a hodnotit pokrok žáků při dosahování 
cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od 
jiných lidí. 

 Seznamujeme žáky s možnostmi svého dalšího vzdělávání, 
zejména oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Vedeme žáky k porozumění zadání úkolu nebo určení jádra 

problému, získání informací potřebných k řešení problému, 
navrhnutí způsob řešení, popř. varianty řešení, a jeho 
zdůvodnění, vyhodnocení a ověření správnosti zvoleného 
postupu a dosažených výsledků.  

 Používáme při řešení problémů různé metody myšlení 
(logické, empirické) a myšlenkové operace tak, aby žáci mohli 
plnit úkoly s využitím více postupů, sami navrhovali řešení, 
docházeli k závěrům a vyhodnocovali získaná fakta.  

 Motivujeme žáky k volbě prostředků a způsobů (pomůcky, 
studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využívání zkušenosti a vědomostí 
nabytých dříve. 

 Umožňujeme spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
(týmové řešení).  

Komunikativní kompetence: 

 Umožňujeme se vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a 
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 
vhodně se prezentovat. 

 Vedeme žáky k formulování svých myšlenek srozumitelně a 
souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně.  

 Motivujeme žáky k aktivní účasti na diskusích, formulování a 
obhajování svých názorů a postojů. 

 Učíme žáky zpracovávat pracovní dokumenty i souvislé texty 
na běžná i odborná témata. 

 Klademe důraz na dodržování jazykových a stylistických norem 
i odborné terminologie. 

 Učíme zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z 
textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). 

 klademe důraz na vyjadřování a vystupování v souladu se 
zásadami kultury projevu a chování. 

 Poukazujeme na výhody znalosti cizích jazyků pro životní i 
pracovní uplatnění, motivujeme k prohlubování svých 
jazykových dovedností v celoživotním učení.  

Personální a sociální kompetence: 

 Učíme žáky stanovovat si cíle a priority podle svých osobních 
schopností, zájmové a pracovní orientace a životních 
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Název předmětu Vzdělávání ke zdraví 

podmínek. 

 Vedeme žáky k adekvátním reakcím na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímání 
rady i kritiky.  

 Učíme žáky ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat 
názory, postoje a jednání jiných lidí. 

 Motivujeme žáky k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, 
péči o svůj fyzický i duševní rozvoj, aby si byli vědomi důsledků 
nezdravého životního stylu a závislostí. 

 Adaptujeme žáky na měnící se životní a pracovní podmínky a 
podle jejich schopností a možností je pozitivně ovlivňujeme, 
aby byli připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, 
byli finančně gramotní. 

 Podporujeme jejich práci v týmu a schopnost podílet se na 
realizaci společných pracovních a jiných činností. 

 Klademe důraz na způsob, jakým žáci přijímají svěřené úkoly a 
vedeme je k jejich svědomitému plnění.   

 Vedeme žáky k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k 
předcházení osobním konfliktům, nepodléhání předsudkům a 
stereotypům v přístupu k druhým.  

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Vedeme žáky k odpovědnému, samostatnému a iniciativnímu 

jednání nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu.  

 Klademe důraz na dodržování zákonů, respektování práva a 
osobnosti druhých lidí (popř. jejich kulturních specifik), 
vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 
jednání v souladu s morálními principy a zásadami 
společenského chování, čímž žáci přispívají k uplatňování 
hodnot demokracie.  

 Podporujeme u žáků uvědomění si vlastní kulturní, národní a 
osobnostní identitu v rámci plurality a multikulturního soužití 
a aktivní toleranci v přístupu k identitě druhých; vedeme žáky 
k uznávání tradic a hodnot vlastního národa, k pochopení jeho 
minulosti o současnosti v evropském kontextu; u žáků 
podporujeme vytvoření pozitivního vztahu k hodnotám 
místním, národním, evropským i světovým.  

 Vedeme žáky k zájmu o politické a společenské dění u nás i ve 
světě, o životní prostředí a jeho význam pro člověka v duchu 
udržitelného rozvoje. 

 Klademe důraz na uznávání hodnoty života, uvědomění si 
odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při 
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Vedeme žáky k vhodnému využívání prostředků ICT.  

 Učíme žáky komunikovat elektronickou poštou a využívat další 
prostředky online a offline komunikace.  

 Podporujeme získávání informací z otevřených zdrojů, práci s 
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Název předmětu Vzdělávání ke zdraví 

nimi, ale klademe důraz na uvědomění si nutnosti posuzovat 
věrohodnost různých informačních zdrojů a na kritický přístup 
k získaným informacím - mediální gramotnost. 

Způsob hodnocení žáků Úroveň znalostí žáka je hodnocena ústním i písemným zkoušením. 
Metody hodnocení žáků zahrnují individuální přístup, kolektivní 
hodnocení i sebehodnocení. Do hodnocení se zahrnuje i kvalita 
písemného zpracování zadaných úloh, prezentací, samostatných prací 
a aktivní účast ve výuce.  

    

Vzdělávání ke zdraví 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 17.5 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Učivo ŠVP výstupy 

Význam pohybu pro zdraví Objasní prevenci civilizačních chorob pomocí pohybu  

Zdůvodní význam relaxace a sportovní masáže po 
fyzické zátěži  
Objasní důležitost pohybu pro duševní zdraví  

Dovede vyhodnotit zátěžovou situaci v pracovním 
kolektivu a volí vhodné strategie k jejímu předcházení  

Odpovědnost za zdraví své i druhých v reálném životě 
a v pracovním kolektivu, prevence úrazů ve zdraví, 
péče o veřejné zdraví v ČR. 

Popíše zdravotní hlediska dodržování BOZP na 
pracovišti i v běžném životě  

Objasní pravidla předcházení nemocem a úrazům na 
pracovišti i v osobním životě  

Vysvětlí systém péče o veřejné zdraví v ČR  

Sebereflexe, sebehodnocení, sebepojetí a vliv 
mediálního obrazu světa na osobnost člověka 

Definuje sebepojetí, sebehodnocení, sebereflexi  

Rozpozná znaky nezdravého sebepojetí, 
sebehodnocení a sebereflexe  

Rozpozná faktory rizikového a závislostního chování a 
předchází mu  

Dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a 
estetizace svého vzhledu  

Kriticky vyhodnocuje mediální obraz krásy a vliv 
komerční reklamy a jeho dopad na sebepojetí  

Činitelé ovlivňující zdraví Prokáže základní znalosti o stavbě a fungování 
lidského těla a uplatňuje je při svém jednání  

Jmenuje činitele ovlivňující zdraví  

Popíše nabídku aktivit podporujících zdravý životní 
styl  

Zdravý životní styl, výživa Zdůvodní význam zdravého životního stylu;  

Vysvětlí význam a důležitost spánku pro zdravý životní 
styl  

Dokáže monitorovat a zhodnotit své stravování v 
průběhu roku  
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Vzdělávání ke zdraví 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 17.5 

Navrhne si optimální jídelníček a denní režim  

Ochrana člověka za mimořádných událostí Popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně 
zdraví a životů obyvatel  

Dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se 
doporučuje na ně reagovat  

Odliší a popíše složky IZS  

První pomoc Vysvětlí význam BOZP  

Dokáže poskytnout první pomoc  

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá  

Zvládá techniku resuscitace  

Uvede člověka do stabilizované polohy  

Rozpozná život ohrožující stavy  

Vysvětlí důležitost rychlé a klidné reakce v krizové 
situaci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a životní prostředí 
Vzdělávání ke zdraví vede k pochopení vlastní odpovědnosti za šetrný a odpovědný přístup k životnímu 
prostředí v osobním a profesním jednání. Učí esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Osvojuje 
si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.  

Občan v demokratické společnosti 
Vzdělávání ke zdraví se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, 
které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování zdravého životního stylu. Žáci si osvojují faktické, věcné a 
normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana.  
Informační a komunikační technologie 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou 
složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, 
aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v 
průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se 
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

Dovede vyhodnotit zátěžovou situaci v 
pracovním kolektivu a volí vhodné strategie 
k jejímu předcházení 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Popíše zdravotní hlediska dodržování BOZP 
na pracovišti i v běžném životě 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 

Objasní pravidla předcházení nemocem a 
úrazům na pracovišti i v osobním životě 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Dokáže poskytnout první pomoc --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP --> Odborný výcvik -> 2. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 

Dokáže poskytnout první pomoc --> Odborný výcvik -> 2. ročník -> ovládá 
poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá --> Odborný výcvik -> 2. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP --> Odborný výcvik -> 3. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 

Vysvětlí význam BOZP --> Odborný výcvik -> 3. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Dokáže poskytnout první pomoc --> Odborný výcvik -> 3. ročník -> ovládá 
poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá --> Odborný výcvik -> 3. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Zdůvodní význam relaxace a sportovní 
masáže po fyzické zátěži 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
kompenzační cvičení k regeneraci tělesných 
a duševních sil 

Objasní důležitost pohybu pro duševní 
zdraví 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
kompenzační cvičení k regeneraci tělesných 
a duševních sil 

Objasní důležitost pohybu pro duševní 
zdraví 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> jmenuje činitele ovlivňující duševní 
zdraví 

Popíše zdravotní hlediska dodržování BOZP 
na pracovišti i v běžném životě 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> řídí se 
zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV a 
zásadami chování 

Vysvětlí systém péče o veřejné zdraví v ČR --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> provede jednoduchý výpočet 
zdravotního a sociální pojištění 

Rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování a předchází mu 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> rozpozná faktory rizikového a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

závislostního chování 

Kriticky vyhodnocuje mediální obraz krásy a 
vliv komerční reklamy a jeho dopad na 
sebepojetí 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

Vysvětlí význam BOZP --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> řídí se 
zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV a 
zásadami chování 

Vysvětlí důležitost rychlé a klidné reakce v 
krizové situaci 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> volí vhodné strategie k zvládnutí 
stresových situací 

Vysvětlí důležitost rychlé a klidné reakce v 
krizové situaci 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> rozlišuje jednotlivé typy stresu a 
zátěžových situací 

Dokáže poskytnout první pomoc --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
techniku záchrany a dopomoci 

Dovede vyhodnotit zátěžovou situaci v 
pracovním kolektivu a volí vhodné strategie 
k jejímu předcházení 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> jmenuje činitele ovlivňující duševní 
zdraví 

Vysvětlí systém péče o veřejné zdraví v ČR --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> vysvětlí, proč občané platí daně, 
sociální a zdravotní pojištění 

Dovede vyhodnotit zátěžovou situaci v 
pracovním kolektivu a volí vhodné strategie 
k jejímu předcházení 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Popíše zdravotní hlediska dodržování BOZP 
na pracovišti i v běžném životě 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 

Objasní pravidla předcházení nemocem a 
úrazům na pracovišti i v osobním životě 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Dokáže poskytnout první pomoc <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP <-- Odborný výcvik -> 2. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 
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Dokáže poskytnout první pomoc <-- Odborný výcvik -> 2. ročník -> ovládá 
poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá <-- Odborný výcvik -> 2. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Vysvětlí význam BOZP <-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> dodržuje 
základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci 

Vysvětlí význam BOZP <-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> dokáže 
vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje 
příklady, jak jim předcházet 

Dokáže poskytnout první pomoc <-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> ovládá 
poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

Zná telefonní čísla, kterými pomoc přivolá <-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> vyjmenuje, 
jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu 

Zdůvodní význam relaxace a sportovní 
masáže po fyzické zátěži 

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
kompenzační cvičení k regeneraci tělesných 
a duševních sil 

Objasní důležitost pohybu pro duševní 
zdraví 

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
kompenzační cvičení k regeneraci tělesných 
a duševních sil 

Objasní důležitost pohybu pro duševní 
zdraví 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> jmenuje činitele ovlivňující duševní 
zdraví 

Popíše zdravotní hlediska dodržování BOZP 
na pracovišti i v běžném životě 

<-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> řídí se 
zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV a 
zásadami chování 

Vysvětlí systém péče o veřejné zdraví v ČR <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> provede jednoduchý výpočet 
zdravotního a sociální pojištění 

Rozpozná faktory rizikového a závislostního 
chování a předchází mu 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> rozpozná faktory rizikového a 
závislostního chování 

Kriticky vyhodnocuje mediální obraz krásy a 
vliv komerční reklamy a jeho dopad na 
sebepojetí 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
vhodně vyjádří svůj postoj k dané věci 
(neutrální, pozitivní i negativní) 

Vysvětlí význam BOZP <-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> řídí se 
zásadami pro bezpečnost a hygienu v TV a 
zásadami chování 

Vysvětlí důležitost rychlé a klidné reakce v 
krizové situaci 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> volí vhodné strategie k zvládnutí 
stresových situací 

Vysvětlí důležitost rychlé a klidné reakce v <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
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krizové situaci ročník -> rozlišuje jednotlivé typy stresu a 
zátěžových situací 

Dokáže poskytnout první pomoc <-- Tělesná výchova -> 1. ročník -> ovládá 
techniku záchrany a dopomoci 

Dovede vyhodnotit zátěžovou situaci v 
pracovním kolektivu a volí vhodné strategie 
k jejímu předcházení 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 1. 
ročník -> jmenuje činitele ovlivňující duševní 
zdraví 

Vysvětlí systém péče o veřejné zdraví v ČR <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> vysvětlí, proč občané platí daně, 
sociální a zdravotní pojištění 

     

6.10 Informační a komunikační technologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1 1 0 2 

Povinný Povinný     

    

Název předmětu Informační a komunikační technologie 

Oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Charakteristika předmětu 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. 
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. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

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, 
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Název předmětu Informační a komunikační technologie 

technické kreslení, chemie, občanské kompetence atd.) a v 
projektech, případně v dalších samostatných pracích. 
Učivo je členěno do dvou ročníků tak, aby byl v jednotlivých ročnících 
respektován vývoj dovedností a dále návaznost na využití získaných 
dovedností v jiných předmětech. 
Základním metodickým postupem je výklad učitele na praktickém 
příkladu 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. 

Integrace předmětů  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Žáci jsou vedeni k třídění informací a vytváření vlastních 

poznámek k výkladu 

 Zajištění dostatek informačních zdrojů pro žáky 

 Výuka je propojena s reálnou praxí v oboru tak, aby si žáci 
vytvořili pozitivní vztah k učení a vzdělávání v oboru 

Kompetence k řešení problémů: 
 Směřování k hledání více řešení stanoveného cíle, zdůvodnění, 

vyhodnocení a ověření správnosti zvoleného postupu a 
dosažených výsledků 

 Používání různých metod skupinové práce k naučení 
spolupráce v týmech 

 Správná volba a ověřování informačních zdrojů 

Komunikativní kompetence: 

 Vyjadřování vlastního názoru na navrhované technologické 
postupy a média 

 Formulace a interpretace vlastních myšlenek 

 Aktivní účast v diskuzích a obhajoba vlastních názorů 

 Způsob prezentování vlastních děl a nápadů 

 Vytváření vlastních poznámek během výkladu 

Personální a sociální kompetence: 

 Důraz na sebehodnocení i hodnocení druhých a reakce na 
zpětnou vazbu i kritiku 

 Vedení žáků k odpovědnosti a svědomitému plnění úkolů 

 Podpora týmové spolupráce s navrhováním dalších možných 
řešení a zlepšení 

 Využívání již ověřených postupů z reálné praxe 

 Svědomité a odpovědné plnění úkolů 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: 

 Žáci chápou bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i 
druhých i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek k 
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získání či udržení certifikátu jakosti dle příslušných norem 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 
 Žákům je předkládán fakt, že kvalita je významným nástrojem 

konkurenceschopnosti a dobrého jména organizace 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

 Seznamujeme žáky s významem, účelem a užitečností 
vykonávané práce, jejím finančním a společenským 
ohodnocením 

 Vedeme žáky ke zvažování možných nákladů, výnosů a zisků 
při plánování určité činnosti a ke zhodnocení vlivu na životní 
prostředí a případně i sociálních dopadů 

 Klademe důraz na efektivní hospodaření, nakládání s 
materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

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

 Umožňujeme žákům získávat informace z otevřených zdrojů, 
pracovat s nimi, vedeme je k posuzování věrohodnosti 
informačních zdrojů a ke kritickému přístupu k získaným 
informacím, tedy k mediální gramotnosti 

 Žáci během samostatných projektů pracují s osobním 
počítačem s běžným základním a aplikačním programovým 
vybavením 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Výuka probíhá v počítačové učebně. Žáci mohou používat vlastní 
notebook.  

Způsob hodnocení žáků Osvojené znalosti jsou hodnoceni průběžně formou plnění 
samostatných dílčích a komplexních úkolů odevzdávaných na počítači 
a dále pomocí písemných testů. Ústní zkoušení je využíváno 
minimálně.  Při hodnocení je důraz kladen na osvojení praktických 
dovedností a samostatnosti při řešení zadaných úkolů. 

    

Informační a komunikační 
technologie 

1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Zásady práce s počítačem, základní pojmy a využití 
počítače, Základní vybavení počítače, vstupní a 
výstupní zařízení 

zná základní pojmy, používá počítač, připojuje a 
vyměňuje periferie, detekuje jednoduché chyby  
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Informační a komunikační 
technologie 

1. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Operační systémy, kancelářský software, antivirová 
ochrana, další software 

nastavuje uživatelské prostředí operačního systému, 
pracuje s antivirem, používá vhodné programové 
vybavení k řešení úloh  

Pracovní plocha, práce s okny, vlastní nastavení, 
soubory, adresáře (složky), disky, základní typy 
souborů a operace se soubory, možnosti nastavení, 
přidání či odebrání HW a SW 

přizpůsobuje pracovní plochu, pracuje s okny, používá 
vlastní nastavení, vytváří složky a využívá stromovou 
strukturu, ovládá práci se soubory a rozlišuje jejich 
typy  

Prostředky ochrany a zabezpečení, zálohování dat 
před zneužitím a zničením, autorská práva a jejich 
ochrana 

umí různými způsoby zabezpečit data před zneužitím a 
zničením, svým chováním je chrání, umí zálohovat, zná 
a neporušuje autorská práva  

Sestavení jednoduchého algoritmu uvědomuje si jednotlivé základní kroky konkrétních 
úloh a je schopný z nich sestavit algoritmus  

Práce s nápovědou, manuály, sestavení vlastního 
návodu 

používá kontextovou nápovědu a manuály při práci s 
počítačem, je schopný dle manuálu postupovat a řešit 
problém  

Lokální a globální počítačové sítě, služby, připojení, 
sdílení dokumentů a prostředků 

umí připojit počítač k síti, chápe práci v ní (včetně 
rizik), využívá její možnosti a prostředky  

Poštovní server, správa e-mailu, Outlook, kalendář a 
další nástroje, vytvoření adresy, 

umí si založit e-mail, samostatně komunikuje 
elektronickou poštou, pracuje s přílohou, využívá 
poštovního klienta, pracuje s kalendářem a dalšími 
nástroji  

Vyhledávání informací, třídění, analýza a intepretace vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje získané 
informace, zpracovává je, umí je přehledně 
uchovávat, prohledávat a znovu využít. Informace 
správně interpretuje, prezentuje a rozumí běžným i 
odborným graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.)  

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající techniky 
(metody, způsoby) k jejich získávání; uvědomuje si 
nutnost posouzení validity informačních zdrojů a 
použití informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. Zároveň se 
snažíme mít ve škole demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti žáků, vedeme je 
k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, čtenářskou, vizuální a 
funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi. 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci a sebereflexi. 

Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivnímu vyhledávání, ověřování a práci s informacemi, informačními zdroji, dostupnými 
současnými digitálními technologiemi a nástroji. Získané informace a dovednosti žáci využívají při samostatné 
i skupinové práci. 

    

Mezipředmětové závislosti  
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vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 
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grafy, schémata atd.) 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
vystihne charakteristické znaky různých 
literárních textů a rozdíly mezi nimi 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
vystihne charakteristiky různých druhů textu 
a rozdíly mezi nimi 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 
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graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> vede i 
absolvuje jednoduchý pracovní pohovor 

umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 
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využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
rozpozná prostě sdělovací funkční styl, v 
typických případech i jednotlivé slohové 
útvary 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
používá klíčová slova při vyhledávání 
informačních pramenů 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
používá klíčová slova při vyhledávání 
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techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

informačních pramenů 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
vystihne charakteristické znaky různých 
literárních textů a rozdíly mezi nimi 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> 
vystihne charakteristiky různých druhů textu 
a rozdíly mezi nimi 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání <-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
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požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

umí si založit e-mail, samostatně 
komunikuje elektronickou poštou, pracuje s 
přílohou, využívá poštovního klienta, 
pracuje s kalendářem a dalšími nástroji 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
vytvoří životopis a motivační dopis 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

vyhledává, třídí, analyzuje a vyhodnocuje 
získané informace, zpracovává je, umí je 
přehledně uchovávat, prohledávat a znovu 
využít. Informace správně interpretuje, 
prezentuje a rozumí běžným i odborným 
graficky ztvárněným informacím (tabulky, 
grafy, schémata atd.) 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 

volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 
požadovaných informací a odpovídající 
techniky (metody, způsoby) k jejich 
získávání; uvědomuje si nutnost posouzení 
validity informačních zdrojů a použití 
informací relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 

    

Informační a komunikační 
technologie 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
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Informační a komunikační 
technologie 

2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

Internet, historie internetu, Internetové aplikace a 
jejich použití 

získává a využívá informace z otevřených zdrojů, 
zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání  

Textový procesor, práce s dokumenty, vytváření 
strukturovaných dokumentů, práce s objekty a 
tabulkami, příprava na tisk 

vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové 
dokumenty; využívá různé objekty a propojení s 
dalšími aplikacemi  

Tabulkový procesor, formátování buněk, řádků, 
sloupců, jednoduché výpočty, posloupnosti, 
matematické a statistické funkce, průvodce grafem, 
názvosloví, vytváření databáze, třídění, kontingenční 
tabulka 

pracuje s tabulkovým procesorem, formátuje, třídí, 
využívá posloupnosti a funkce, umí pracovat s grafy, 
kontingenční tabulkou, pracuje s jednoduchou 
databází a rozumí principu práce s ní  

Propojení práce dalších aplikací s programy MS Office kombinuje různé aplikace (internetové) s aplikačním 
softwarem k řešení úloh, importuje a exportuje data 
mezi nimi, vybírá aplikace vhodné k řešení 
konkrétního úkolu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci a sebereflexi. 

Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivnímu vyhledávání, ověřování a práci s informacemi, informačními zdroji, dostupnými 
současnými digitálními technologiemi a nástroji. Získané informace a dovednosti žáci využívají při samostatné 
i skupinové práci. 

Občan v demokratické společnosti 
Vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. Zároveň se 
snažíme mít ve škole demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti žáků, vedeme je 
k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, čtenářskou, vizuální a 
funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vytváří, upravuje a uchovává strukturované 
textové dokumenty; využívá různé objekty a 
propojení s dalšími aplikacemi 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> ví, kde získat informace o 
nabídkách práce 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 

získává a využívá informace z otevřených --> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 

vytváří, upravuje a uchovává strukturované 
textové dokumenty; využívá různé objekty a 
propojení s dalšími aplikacemi 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> ví, kde získat informace o 
nabídkách práce 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> rozliší 
vliv přímého vyjadřování a vyjadřování 
zprostředkovaného technickými prostředky 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> 
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, 
vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> odliší 
podstatné informace od nedůležitých 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
získává a zpracovává informace z textu (též 
odborného a administrativního), třídí je a 
hodnotí je 

získává a využívá informace z otevřených 
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 
Internet, ovládá jejich vyhledávání 

<-- Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> 
samostatně zpracovává informace 
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6.11 Vizualizace  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

0 0 1.5 1.5 

   Povinný  

    

Název předmětu Vizualizace 

Oblast Odborné vzdělávání, Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

Charakteristika předmětu Cílem předmětu Vizualizace je seznámit žáky s efektivním užíváním 3D 
programu Rhinoceros pro tvůrčí oblast studovaného oboru. Cílovými 
kompetencemi rozumíme ovládnutí práce s příslušným programovým 
vybavením. Dále se výuka zaměří na získání citu pro estetické, 
kompoziční, a především technické řešení pomocí nástrojů výpočetní 
techniky a schopnost rozhodnout o postupu, který vede k úspěšnému 
řešení. Vyučovací předmět významně doplňuje odborné předměty 
studovaného oboru a je jejich integrální součástí. Umožňuje 
zefektivnit studijní práci žáků a zároveň ji přiblížit k požadavkům, které 
jsou stále častěji předpokladem dalšího studia, ale i při uplatnění na 
trhu práce.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět Vizualizace částečně navazuje na studium Informační a 
komunikační technologie a technického kreslení. Na základě těchto 
zkušeností žáci lépe získávají a postupně prohlubují znalosti a 
dovednosti v tomto předmětu, který je zaměřen na výuku v 3D 
programu Rhinoceros. Je to počítačový program, který žákům 
poskytuje nástroje pro přesné modelování jejich návrhů a vytváření 
vizualizací. Žáci si tak postupně uvědomují možnosti využití počítače 
pro zpracování výtvarných ale i řemeslných úkolů a jejich další možné 
technologické zpracování. Předmět je zaměřen především na 
vektorovou grafiku, která je pro tento obor významným celkem a na 
realizaci výtvarných řešení. 
První pololetí je zaměřeno na základní ovládnutí nástrojového 
vybavení pomocí jednoduchých úkolů. V druhém pololetí se žáci 
seznamují s dalšími možnostmi programového vybavení a dostávají se 
k realizaci již konkrétních zadání, či realizaci vlastních návrhů 
souvisejících s praxí studovaného oboru. Dále se seznámí s možností 
využití práce s bitmapovou grafikou, základy renderování, tvorbou 
výkresové dokumentace, nebo přípravou podkladů pro 3D tisk. Žák 
dokáže používat své vědomosti a dovednosti získané ve výuce v 
ostatních předmětech. 

Integrace předmětů  Technika a technologie keramické výroby 

 Výtvarná příprava a její aplikace 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 

Kompetence k učení: 
 Zajišťujeme pro žáky dostatek informačních zdrojů; 
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Název předmětu Vizualizace 

uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

 Volíme takové metody výuky, které žáky učí efektivně 
vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů; 

 Při výuce žákům přibližujeme reálný provoz v tiskárnách a 
grafických studiích tak, aby si vytvořili pozitivní vztah ke 
svému dalšímu vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Při diskuzích směřujeme žáky k přemýšlení o různých 

možnostech řešení problému; 

 Vedeme žáky k vyhledání jádra problému, k získání informací 
potřebných k řešení problému a k navrhnutí způsobu řešení. 

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru na různé 
technologické postupy; 

 Klademe důraz na používání odborných výrazů a na jazykovou 
správnost při vyjadřování; 

 Pracujeme odbornými texty, ve kterých jsou žáci nuceni 
vyhledávat informace a třídit je podle zadání; 

 Žáci si vytváří vlastní poznámky během výkladu učitele. 
Personální a sociální kompetence: 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i hodnocení druhých a 
přijímání rady i kritiky; 

 Předkládáme žákům úlohy, při kterých ověřují získané 
poznatky, zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí; 

 Podporujeme spolupráci s ostatními, práci v týmu a společnou 
realizaci pracovních a jiných činností;  

 Podněcujeme k nezaujatému zvažování návrhů druhých; 

 Vedeme žáky k odpovědnosti a svědomitému plnění úkolů. 
Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

 Klademe důraz na pochopení významu životního prostředí pro 
člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje; 

 Posilujeme uznání hodnoty života, uvědomění si odpovědnosti 
za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování 
ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Vedeme žáky k odpovědnému postoji k vlastní profesní 
budoucnosti; 

 Klademe důraz na celoživotní učení a přizpůsobení se měnícím 
se pracovním podmínkám; 

 Poukazujeme na možnosti uplatnění na trhu práce v oboru; 

 Seznamujeme žáky s aktuálními pracovními a platovými 
podmínkami v oboru, s požadavky zaměstnavatelů na 
pracovníky a vedeme je ke srovnání se svými představami a 
předpoklady; 

 Seznamujeme žáky s obecnými právy a povinnostmi 
zaměstnavatelů a pracovníků. 

Matematické kompetence: 
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Název předmětu Vizualizace 

 Pomáháme žákům nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, vedeme je ke schopnosti tyto vztahy 
vymezit, popsat a správně je využít pro dané řešení; 

 Pomáháme žákům s matematickými postupy při řešení 
různých praktických úkolů v běžných situacích.  

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

 Umožňujeme žákům získávat informace z otevřených zdrojů, 
pracovat s nimi, vedeme je k posuzování věrohodnosti 
informačních zdrojů a ke kritickému přístupu k získaným 
informacím, tedy k mediální gramotnosti. 

Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě: 
 Vedeme žáky k vlastnímu výtvarnému názoru; 

 Pomáháme žákům formulovat výtvarnou myšlenku a 
obsahovou náplň výtvarného záměru; 

 Vedeme žáky ke zhodnocení a obhajobě vlastní práce; 

 Pomáháme žákům uplatňovat netradiční metody práce; 

 Pracujeme odbornými texty, ve kterých jsou žáci nuceni 
vyhledávat informace; 

 Pomáháme žákům orientovat se v nových tendencích designu 
a nových technologiích ve svém oboru. 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

V případě, že to umožňuje kapacita rozvrhu školy, je vhodné, aby se 
předmět vyučoval ve dvouhodinových blocích, díky kterým je možné 
zařazovat aktivizační metody výuky. Při práci s počítačovými programy 
mohou žáci využívat vlastní PC.  

Způsob hodnocení žáků Znalosti a praktické dovednosti žáka jsou průběžně vyhodnocovány 
slovním komentářem vyučujícího. Společná diskuze nad postupy vede 
žáky k rozpoznávání vlastních chyb a ke zhodnocení vlastního výkonu. 
Dále pak klasifikace zahrnuje především hodnocení řešení konkrétních 
praktických úloh. Hodnocení výsledků je prováděno formou 
samostatných prací, popřípadě kolektivním rozborem. Při klasifikaci je 
kladen důraz zejména na hloubku porozumění probírané látky a 
schopnost aplikovat poznatky na praktických úkolech. 

    

Vizualizace 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 48 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

Učivo ŠVP výstupy 
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Vizualizace 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 48 

Základy programu Rhinoceros 3D a jeho možnosti orientuje se v možnostech programového vybavení a 
jeho příslušenství  

Uživatelské rozhraní Rhina orientuje se v grafickém prostředí, nástrojové nabídce 
a jeho názvosloví  

nastaví si pracovní prostředí dle individuálních potřeb  

Základní činnosti programu otevírá soubory, ukládá dokumenty, používá 
nastavení, vytváří vrstvy atp.  

Tvorba dvojrozměrných objektů vytváří dvojrozměrné objekty (úsečky a křivky volného 
tvaru, kružnice, oblouky)  

Přesné modelování využívá základní funkce pro přesné modelování 
(omezení úhlu a vzdálenosti, uchopování objektů)  

Úpravy objektů transformuje objekty, používá kopírování, přesun, 
zaoblení, zkosení  

ovládá stříhání a rozdělení objektů, vytvoření pole 
atp.  

Tvorba trojrozměrných objektů vytváří trojrozměrné objekty (krychle, kvádry, koule, 
potrubí)  

Základní způsoby tvorby ploch zná základní metody při tvorbě ploch (plocha 
z rovinných křivek, rotovat, tažení po jedné a dvou 
trasách atp.)  

používá k modelování další způsoby s využitím 
podkladu (obrázek, výkres atp.)  

Ověřování získaných dovedností na konkrétních 
úkolech 

plní úkoly vycházející z již získaných znalostí a 
dovedností  

efektivně využívá programového vybavení při 
vytváření technických výkresů a správně se rozhoduje 
o postupu, který vede k úspěšnému řešení  
používá nápovědu a informační zdroje k řešení 
problémů a k čerpání dalších poznatků, zná možnosti 
programu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. Zároveň se 
snažíme mít ve škole demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti žáků, vedeme je 
k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, čtenářskou, vizuální a 
funkční gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi. 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci a sebereflexi. 

Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivnímu využívání dostupných současných digitálních technologií a nástrojů. Získané 
dovednosti žáci využívají při samostatné i skupinové práci. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vytváří dvojrozměrné objekty (úsečky a 
křivky volného tvaru, kružnice, oblouky) 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> konstruuje 
kolmice, rovnoběžky, úhly pomocí úhloměru 

využívá základní funkce pro přesné --> Technické kreslení -> 2. ročník -> konstruuje 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

modelování (omezení úhlu a vzdálenosti, 
uchopování objektů) 

kolmice, rovnoběžky, úhly pomocí úhloměru 

vytváří trojrozměrné objekty (krychle, 
kvádry, koule, potrubí) 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> narýsuje 
přesně a správným postupem kružnici, 
kruhový oblouk 

vytváří trojrozměrné objekty (krychle, 
kvádry, koule, potrubí) 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> pomocí 
kružítka a pravítka sestrojí pravidelný 
3,4,5,6,8- úhelník 

vytváří dvojrozměrné objekty (úsečky a 
křivky volného tvaru, kružnice, oblouky) 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> konstruuje 
kolmice, rovnoběžky, úhly pomocí úhloměru 

využívá základní funkce pro přesné 
modelování (omezení úhlu a vzdálenosti, 
uchopování objektů) 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> konstruuje 
kolmice, rovnoběžky, úhly pomocí úhloměru 

vytváří trojrozměrné objekty (krychle, 
kvádry, koule, potrubí) 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> narýsuje 
přesně a správným postupem kružnici, 
kruhový oblouk 

vytváří trojrozměrné objekty (krychle, 
kvádry, koule, potrubí) 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> pomocí 
kružítka a pravítka sestrojí pravidelný 
3,4,5,6,8- úhelník 

     

6.12 Výtvarná příprava  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

2 2 0 4 

Povinný Povinný     

    

Název předmětu Výtvarná příprava 

Oblast Odborné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Cílem předmětu je vybavit žáka vědomostmi praktického a 

teoretického výtvarného základu tak, aby je dokázal využít při 
navrhování a řemeslném zpracování keramických a sklářských výrobků 
v praxi. Současně také rozvíjet estetickou stránku osobnosti žáka.   
Žáci získají v průběhu 1. – 2. 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 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka je směřována, aby žák dovedl uplatnit požadovanou 
představivost a obrazotvornost při výtvarném řešení výrobku a byl 
schopen 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 
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Název předmětu Výtvarná příprava 

všechny dostupné zdroje při získávání informací a zpracovat je v 
samostatné práci.  

Integrace předmětů  Výtvarná příprava a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k řešení problémů: 
 vedeme žáky k porozumění zadaných úkolů, určení jádra 

problému a samostatnému získávání informací potřebných k 
řešení problému 

 žáky učíme navrhovat vlastní způsob řešení popř. různé 
varianty řešení problému a svou volbu zdůvodnit, vyhodnotit 
a ověřit její správnost jimi zvoleného postupu a dosažených 
výsledků  

 klademe důraz na to, aby žáci využívali při řešení problémů 
různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 
myšlenkové operace  

 zapojujeme prostředky a způsoby (pomůcky, studijní 
literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých 
aktivit, aby žáci mohli využívat zkušenosti a vědomosti nabyté 
dříve 

 motivujeme žáky ke spolupráci při řešení problémů s jinými 
lidmi (týmové řešení) 

Komunikativní kompetence: 

 učíme žáky vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a 
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 
vhodně se prezentovat 

 klademe důraz na to, aby žáci formulovali své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 
jazykově správně; účastnili se aktivně diskusí, formulovali a 
obhajovali své názory a postoje 

 vedeme je ke správnému vyjadřování a vystupování v souladu 
se zásadami kultury projevu a chování 

Personální a sociální kompetence: 

 učíme žáky adekvátně reagovat na hodnocení svého 
vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat 
kritiku a radu 

 vedeme žáky k ověřování získaných poznatků, kritickému 
zvažování názorů, postojů a jednání jiných lidí; 

 podporujeme žákovskou práci v týmu a podílení se na realizaci 
společných pracovních a jiných činností 

 motivujeme žáky k přijímání a odpovědnému plnění svěřených 
úkolů 

 umožňujeme žákům podporovat práci týmu vlastními návrhy 
na zlepšení práce a řešení úkolů a posilujeme nezaujatost při 
zvažování návrhů druhých 

 posilujeme žáky v aktivním přispívání k tvorbě vstřícných 
mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, aby 
nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě: 
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Název předmětu Výtvarná příprava 

 posilujeme v žácích schopnost výtvarně vnímat, myslet, 
samostatně se vyjadřovat a uplatňovat vlastní výtvarný názor 

 vedeme žáky k využívání inspiračních zdrojů, jasnému 
formulování výtvarných myšlenek a obsahové náplně 
výtvarného záměru 

 poskytujeme žákům možnost volby výtvarného řešení na 
základě jejich vlastní analýzy zadaného úkolu, aby je dokázali 
zhodnotit a obhájit 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou samostatně 
experimentovat, uplatňovat netradiční myšlenky a metody 
práce 

 učíme žáky využívat výtvarné a výrazové možnosti 
používaných materiálů a realizačních technologických postupů 
a technik 

 klademe důraz na vhodnou prezentaci a úspěšnou obhajobu 
své práce v závislosti na konkrétní situaci 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Je vhodné, aby byly dvě vyučovací hodiny koncipovány do jednoho 
vyučovacího bloku., díky kterému je možné zařadit časově náročnější 
úkoly. 

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

    

Výtvarná příprava 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

Učivo ŠVP výstupy 

Perspektiva ovládá zákonitosti perspektivy  

nakreslí perspektivu kubických a rotačních předmětů 
ve správném pohledu  

Studie přírodnin kreslí přírodniny (rostliny, květy, plody) podle 
předlohy i modelu  

Výrazové a vyjadřovací prostředky orientuje se v organizaci předmětu, v pomůckách a 
směřování předmětu  

prokáže základní technickou zručnost v předmětu 
(bod, skvrna, čára, textura)  

navrhuje plošné kompozice vytvořené z linií a šrafur  

zvládne techniku kresby tužkou a perem  

Kompozice a technická estetika výrobku dokáže posoudit výrobek z hlediska funkčnosti a 
estetičnosti  
rozlišuje tradiční a současné pojetí umělecké tvorby  

dokáže se orientovat v základních požadavcích na 
výrobek  

Kreslení výrobků žákovy odbornosti podle předlohy a 
názoru 

výtvarně řeší výrobek ve vztahu ke svému oboru  

kreslí jednoduchý dekor ve vztahu k tvaru výrobku  
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Výtvarná příprava 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

dokáže vytvořit jednoduchý reliéf  

kreslí jednoduché keramické výrobky  

Vlastní návrhy a výtvarné řešení výrobků kreslí dekorativní i užitkové výrobky podle předlohy 
nebo své fantazie a navrhuje jejich provedení  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu. 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za svůj život. Klademe důraz na důležitost celoživotního učení. Učíme žáky 
objektivní sebeprezentaci a sebereflexi. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dokáže se orientovat v základních 
požadavcích na výrobek 

--> Navrhování -> 3. ročník -> uplatňuje vztah 
mezi výtvarným řešením zadaného úkolu a 
technologickými postupy a technikami 
používanými v rámci studovaného oboru 

dokáže se orientovat v základních 
požadavcích na výrobek 

--> Navrhování -> 3. ročník -> při prezentaci 
výtvarného návrhů zohledňuje 
technologická, výrobní a ekonomická 
hlediska 

výtvarně řeší výrobek ve vztahu ke svému 
oboru 

--> Navrhování -> 3. ročník -> vybere vhodnou 
techniku pro realizaci vybraného návrhu 
(lepení, prořezávání atp.) 

kreslí jednoduchý dekor ve vztahu k tvaru 
výrobku 

--> Navrhování -> 3. ročník -> navrhne a 
výtvarně řeší dekor keramického výrobku 

dokáže posoudit výrobek z hlediska 
funkčnosti a estetičnosti 

--> Navrhování -> 3. ročník -> při prezentaci 
výtvarného návrhů zohledňuje 
technologická, výrobní a ekonomická 
hlediska 

dokáže se orientovat v základních 
požadavcích na výrobek 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> uplatňuje vztah 
mezi výtvarným řešením zadaného úkolu a 
technologickými postupy a technikami 
používanými v rámci studovaného oboru 

dokáže se orientovat v základních 
požadavcích na výrobek 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> při prezentaci 
výtvarného návrhů zohledňuje 
technologická, výrobní a ekonomická 
hlediska 

výtvarně řeší výrobek ve vztahu ke svému 
oboru 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> vybere vhodnou 
techniku pro realizaci vybraného návrhu 
(lepení, prořezávání atp.) 

kreslí jednoduchý dekor ve vztahu k tvaru 
výrobku 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> navrhne a 
výtvarně řeší dekor keramického výrobku 

dokáže posoudit výrobek z hlediska 
funkčnosti a estetičnosti 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> při prezentaci 
výtvarného návrhů zohledňuje 
technologická, výrobní a ekonomická 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

hlediska 

    

Výtvarná příprava 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

Učivo ŠVP výstupy 

Kresba zhotoví kresebně všechny uvedené úkoly zvládnutými 
technickými prostředky  

kreslí studie a struktury přírodnin (zelenina, ovoce, 
dřevo apod.) od celku k detailu  

ovládá věcné studie živočišných aj. motivů  

pochopí a aplikuje princip stylizace  

prokáže znalost způsobu práce s tužkou, rudkou, 
perokresbou  

využívá základních a netradičních prostředků při 
tvorbě  

využívá škálu témat při tvorbě dekoru (město, 
pohádka, folklór aj.)  

navrhuje dekor dle potřeb oboru  

Barva ovládá zákonitosti působení barev  

kreslí jednoduché dekorativní výrobky podle modelu a 
fantazie  

ovládá techniky zapouštění, rozfoukávání, tupování  

navrhne dekor spolu s technikou provedení  

pomocí výřezu vyhledává dekorativní motivy  

dekorativně řeší plochy pomocí barevných plošek - 
struktur  

technikou pastel vykrývá plochy pomocí šablon  

Dekor orientuje se ve vývoji dekoru a jeho současné 
tendence v jednotlivých oborech  

kreslí dekorativní a ornamentální studii, včetně 
barevného provedení  

řeší výrazové možnosti a kompoziční vztahy  

Aplikace v oboru hledá návaznosti a vzájemné spolupráce mezi obory 
při výtvarném řešení  
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  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Vedeme žáky k efektivní práci s informacemi získanými různou cestou a komunikaci pomocí internetu. 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za svůj život. Klademe důraz na důležitost celoživotního učení. Učíme žáky 
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Výtvarná příprava 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 70 

objektivní sebeprezentaci a sebereflexi. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

navrhuje dekor dle potřeb oboru --> Navrhování -> 3. ročník -> navrhne dekor 
keramického výrobku na zadané téma 

kreslí jednoduché dekorativní výrobky podle 
modelu a fantazie 

--> Navrhování -> 3. ročník -> návrh dekoru 
aplikuje na konkrétní tvar keramického 
výrobku 

navrhuje dekor dle potřeb oboru <-- Navrhování -> 3. ročník -> navrhne dekor 
keramického výrobku na zadané téma 

kreslí jednoduché dekorativní výrobky podle 
modelu a fantazie 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> návrh dekoru 
aplikuje na konkrétní tvar keramického 
výrobku 

     

6.13 Technické kreslení  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

0 1 0 1 

 Povinný     

    

Název předmětu Technické kreslení 

Oblast Odborné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Cílem vzdělávání předmětu technické kreslení je poskytnout žákům 

základní znalosti a dovednosti v technickém kreslení, rozvíjet jejich 
prostorovou představivost, naučit se tyto znalosti používat a tvořit 
technickou dokumentaci. Dává žákům představu o prostorových 
vztazích, a tím dává základ technickému myšlení. Důraz, kladený na 
přesnost, čistotu a úhlednost provedení technických výkresů, přispívá 
k estetické výchově žáků. Cílem obsahového okruhu je grafická 
komunikace s dalšími technickými profesemi.  
Žák čte, zpracovává a vytváří technickou dokumentaci, uplatňuje 
zásady technické normalizace a standardizace. Dodržuje platné normy 
z oblasti technického zobrazování, kótování, při vytváření výkresů. 
Orientuje se ve způsobu tolerování, označování jakosti povrchu atd. 
Čte výkresy, vytváří výkresy součástí, čte výkresy sestavení aj. 
produkty grafické technické dokumentace.  

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Žák získá představu o významu technického kreslení jako 
mezinárodního dorozumívacího prostředku techniků. Výuka směřuje k 
rozvoji zručnosti, preciznosti, grafické úrovně a logického myšlení 
žáků. Předmět technické kreslení připravuje žáka k pečlivosti a 
grafické úpravě technické dokumentace. Výuka poskytuje žákům 
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Název předmětu Technické kreslení 

základní vědomosti o zobrazování strojních součástí a o schematickém 
znázorňování zařízení používaných ve výrobním procesu, vede k 
vytváření dovednosti číst technické výkresy. Výchovně vzdělávací cíle 
předmětu mají těžiště ve výchově k přesné, svědomité a pečlivé práci 
a k zachování pravidel technické komunikace mezi odborníky různých 
oborů. Kladením základů obecně technického myšlení se vytvářejí 
dovednosti praktické aplikace teoretických poznatků a rozvíjí se 
samostatné logické myšlení žáků. 

Integrace předmětů  Technika a technologie keramické výroby 

 Výtvarná příprava a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Zajišťujeme pro žáky dostatek informačních zdrojů; 
 Volíme takové metody výuky, které žáky učí efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů; 
 Při výuce žákům přibližujeme reálný provoz v tiskárnách a 

grafických studiích tak, aby si vytvořili pozitivní vztah ke 
svému dalšímu vzdělávání ve svém oboru. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Při diskuzích směřujeme žáky k přemýšlení o různých 

možnostech řešení problému; 

 Vedeme žáky k vyhledání jádra problému, k získání informací 
potřebných k řešení problému a k navrhnutí způsobu řešení 

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky ke správnému zpracování technické 
dokumentace; 

 Klademe důraz na dodržování technických norem a odborné 
terminologie v písemné i grafické podobě, přehledné a 
jazykově správné používání odborných výrazů  

Personální a sociální kompetence: 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i hodnocení druhých a 
přijímání rady i kritiky; 

 Předkládáme žákům úlohy, při kterých ověřují získané 
poznatky, zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí; 

 Podporujeme spolupráci s ostatními, práci v týmu a společnou 
realizaci pracovních a jiných činností;  

 Podněcujeme k nezaujatému zvažování návrhů druhých; 

 Vedeme žáky k odpovědnosti a svědomitému plnění úkolů. 
Matematické kompetence: 

 Pomáháme žákům nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, vedeme je ke schopnosti tyto vztahy 
vymezit, popsat a správně je využít pro dané řešení 

 Pomáháme žákům s matematickými postupy při řešení 
různých praktických úkolů v běžných situacích.  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě zkoušení z teoretických základů a 
hlavně písemného – grafického projevu praktických dovedností. 
Budou hodnoceny jak teoretické znalosti a vědomosti, tak i hlavně 
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Název předmětu Technické kreslení 

grafická a estetická úroveň jejich prací. U grafických prací bude též 
hodnocena aplikace teoretických poznatků, používání potřebných 
tabulek a norem. Při celkovém hodnocení bude přihlédnuto i k 
přístupu žáka k plnění jeho studijních povinností a přidané hodnotě 
získané během výuky. 

    

Technické kreslení 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Matematické kompetence 

Učivo ŠVP výstupy 

význam technického kreslení, pomůcky pro technické 
kreslení 

charakterizuje význam technického kreslení, 
vyjmenuje pomůcky pro technické kreslení  

druhy výkresů, formát, skládání, vysvětlí druhy výkresů, formát a skládání  

druhy čar, měřítko ovládá druhy čar a měřítko  

normalizované písmo, psaní s použitím šablony i od 
ruky, 

ovládá normalizované písmo, psaní s použitím šablony 
i od ruky  

kótování, základní pojmy, pravidla vysvětlí význam kótování, vysvětlí základní pojmy a 
pravidla  

rýsování kolmic a rovnoběžek, úseček, úhlů konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly pomocí 
úhloměru  

rýsování kružnic, kruhových oblouků narýsuje přesně a správným postupem kružnici, 
kruhový oblouk  

rýsování pravidelných mnohoúhelníků pomocí kružítka a pravítka sestrojí pravidelný 
3,4,5,6,8- úhelník  

kompozice z geometrických těles vytvoří kompozici z geometrických těles  

kreslení strojních součástek kreslí jednoduché strojní součástky  

čtení výkresů pro výrobu keramiky, čte výkresy forem 
pro výrobu keramiky 

orientuje se ve výkresech pro výrobu keramiky a pro 
výrobu forem  

navrhování, kreslení a kótování výkresů s dodržením 
všech požadavků 

navrhne a narýsuje výkres s dodržením všech 
požadavků  

normy v technickém kreslení zná a používá normy ČSN a ISO při zpracovávání 
technické dokumentace  

náčrt a výkres podle vzoru dokáže načrtnout a narýsovat výkres výrobku podle 
vzoru  

ovládá měření a kótování  

technické podklady pro výrobu charakterizuje jednotlivé součásti výrobní 
dokumentace  

rozlišuje druhy výkresu podle obsahu, měřítka  

zobrazování v perspektivě hranatých i rotačních těles ovládá zobrazování v perspektivě hranatých i 
rotačních těles  

zpracovávání potřebné dokumentace k navrženému 
výrobku 

umí zpracovat potřebnou dokumentaci k navrženému 
výrobku  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
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Technické kreslení 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 35 

Vedeme žáky ke slušnému chování, k odpovědnému plnění úkolů do výuky a k aktivitě ve výuce. Zároveň se 
snažíme mít ve škole demokratické klima. Usilujeme o dobré znalosti a dovednosti žáků, vedeme je 
k promyšlenému a funkčnímu využívání učebních strategií, posilujeme jejich mediální, čtenářskou a funkční 
gramotnost, vedeme je ke kultivované diskuzi. 

Člověk a svět práce 

Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k celoživotnímu učení. Učíme žáky vyhledávat 
v relevantních informačních zdrojích, kriticky posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání i profesní 
orientace. Vedeme žáky k efektivní sebeprezentaci. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

orientuje se ve výkresech pro výrobu 
keramiky a pro výrobu forem 

--> Technologie -> 2. ročník -> umí stanovit 
rozměry výrobků po výpalu s ohledem na 
smrštění keramické hmoty 

umí zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

--> Technologie -> 2. ročník -> je schopen 
používat metody zvětšování návrhů výrobků 

umí zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

--> Technologie -> 2. ročník -> je schopen 
používat metody zmenšování návrhů 
výrobků 

konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly 
pomocí úhloměru 

--> Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
dvojrozměrné objekty (úsečky a křivky 
volného tvaru, kružnice, oblouky) 

konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly 
pomocí úhloměru 

--> Vizualizace -> 3. ročník -> využívá základní 
funkce pro přesné modelování (omezení 
úhlu a vzdálenosti, uchopování objektů) 

narýsuje přesně a správným postupem 
kružnici, kruhový oblouk 

--> Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
trojrozměrné objekty (krychle, kvádry, 
koule, potrubí) 

pomocí kružítka a pravítka sestrojí 
pravidelný 3,4,5,6,8- úhelník 

--> Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
trojrozměrné objekty (krychle, kvádry, 
koule, potrubí) 

charakterizuje význam technického kreslení, 
vyjmenuje pomůcky pro technické kreslení 

--> Navrhování -> 3. ročník -> vytvoří technický 
výkres modelu ve výpalkové velikosti 

navrhne a narýsuje výkres s dodržením 
všech požadavků 

--> Navrhování -> 3. ročník -> vytvoří technický 
výkres modelu ve výpalkové velikosti 

orientuje se ve výkresech pro výrobu 
keramiky a pro výrobu forem 

<-- Technologie -> 2. ročník -> umí stanovit 
rozměry výrobků po výpalu s ohledem na 
smrštění keramické hmoty 

umí zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

<-- Technologie -> 2. ročník -> je schopen 
používat metody zvětšování návrhů výrobků 

umí zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

<-- Technologie -> 2. ročník -> je schopen 
používat metody zmenšování návrhů 
výrobků 

konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly 
pomocí úhloměru 

<-- Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
dvojrozměrné objekty (úsečky a křivky 
volného tvaru, kružnice, oblouky) 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

konstruuje kolmice, rovnoběžky, úhly 
pomocí úhloměru 

<-- Vizualizace -> 3. ročník -> využívá základní 
funkce pro přesné modelování (omezení 
úhlu a vzdálenosti, uchopování objektů) 

narýsuje přesně a správným postupem 
kružnici, kruhový oblouk 

<-- Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
trojrozměrné objekty (krychle, kvádry, 
koule, potrubí) 

pomocí kružítka a pravítka sestrojí 
pravidelný 3,4,5,6,8- úhelník 

<-- Vizualizace -> 3. ročník -> vytváří 
trojrozměrné objekty (krychle, kvádry, 
koule, potrubí) 

charakterizuje význam technického kreslení, 
vyjmenuje pomůcky pro technické kreslení 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> vytvoří technický 
výkres modelu ve výpalkové velikosti 

navrhne a narýsuje výkres s dodržením 
všech požadavků 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> vytvoří technický 
výkres modelu ve výpalkové velikosti 

     

6.14 Technologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

3 3 3.001 9.001 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Technologie 

Oblast Odborné vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání 
Charakteristika předmětu Cílem předmětu Technologie je poskytnout žákům vědomosti, 

které se týkají výroby keramických výrobků. Učivo technologie 
vytváří u žáků základní znalosti o keramických surovinách a jejich 
zpracováním, základních způsobech tvarování, sušení, výpalu a 
dekorace keramických výrobků.   
Cílem je také získat přehled o materiálech, pomůckách a 
postupech a jejich aplikaci při výrobě keramiky.  Pochopení 
odlišností technologických postupů při výrobě a dekorování 
keramiky a porcelánu a využití při realizaci a prezentaci výsledků 
konkrétních pracovních úkolů. Vytváří u žáků základní znalosti 
pravidel ekologického nakládání s energiemi, materiály a odpady.   
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k rozvoji logického a 
technického myšlení žáků tak, aby dokázali správně a odpovědně 
plnit zadané úkoly a efektivně řešit problémy na pracovišti.  
Při výuce jsou žáci vedeni k nacházení souvislostí mezi 
jednotlivými procesy, pochopení jejich návazností a vlivu různých 
faktorů na výrobu keramiky. Vzdělávání v tomto předmětu 
směřuje také k rozvoji logického a technického myšlení žáků tak, 
aby dokázali správně a odpovědně plnit zadané úkoly a efektivně 
řešit problémy na pracovišti.  
V rámci výuky předmětu jsou žáci  připravováni na získání profesní 
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Název předmětu Technologie 

kvalifikace  28-030-H Glazovač/Glazovačka keramiky,  28-007-H 
Točíř/Točířka keramiky,  28-008-H Vylévač/Vylévačka keramik 
a  28-006-H Výrobce lisované keramiky.    

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Při probírání učiva je volena metoda výkladu nebo řízeného 
rozhovoru.  V úvodu každé hodiny dochází kvůli upevnění 
vědomostí u žáků vždy k opakování učiva.  Pro zvýšení efektivity 
výkladu vyučující používá různé didaktické aktivizační metody a 
názorné pomůcky - vzorky materiálů, chemikáliemi apod. V 
některých případech doplňuje výklad názornými ukázkami ve 
školních dílnách. Využívá také fotodokumentace a odborná videa z 
různých zdrojů.  Důraz je kladen na rozvoj samostatného myšlení a 
logického uvažování o kvalitě a efektivitě práce. Výuku doplňují 
tematické exkurze keramických závodů, návštěvy muzeí a 
odborných výstav keramiky a porcelánu.  

Integrace předmětů  Technika a technologie keramické výroby 

 Společenskovědní vzdělávání 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Zajišťujeme pro žáky dostatek informačních zdrojů a volíme 

takové metody výuky, které žáky učí pracovat s informacemi 
různého původu a formy (včetně multimediální) a zpracovávat 
je 

 Žáci jsou vedeni k třídění informací a vytváření vlastních 
poznámek k výkladu.  

 Při výuce v co největší míře používáme vazby na reálný 
pracovní život v oboru tak, aby si žáci vytvořili pozitivní vztah 
k učení a vzdělávání v oboru a měli přehled o možnostech 
dalšího vzdělávání v oboru a svého povolání 

Kompetence k řešení problémů: 
 Při diskuzích o technologických postupech směřujeme žáky 

k přemýšlení o různých možnostech řešení jednoho problému 

 Vedeme žáky k nalezení jádra problému, získávání nových 
informací potřebných k řešení problému, navrhnutí způsobu 
řešení, popř. variant řešení, jeho zdůvodnění, vyhodnocení a 
ověření správnosti zvoleného postupu a dosažených výsledků 

 Používáme různé metody skupinové práce tak, aby se žáci 
naučili spolupracovat v týmech 

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru na různé 
technologické postupy 

 Klademe důraz na jazykovou správnost při vyjadřování a také 
na správné používání odborných výrazů ze keramického 
prostředí 

 Žáci se při výuce aktivně účastní diskuzí na různá témata a 
jsou nuceni obhajovat své názory 

 Žáci si vytváří vlastní poznámky během výkladu učitele 

 Pracujeme s různými odbornými texty a multimediálními 
záznamy z oboru, ve kterých jsou žáci nuceni vyhledávat a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

162 

Název předmětu Technologie 

třídit informace na zadané téma 

Personální a sociální kompetence: 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i hodnocení druhých, k 
adekvátnímu vystupování a přijímání zpětné vazby 

 Předkládáme žákům úlohy, při kterých ověřují získané 
poznatky, kriticky zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí 

 Podporujeme práci v týmu včetně možnosti podílet se svými 
návrhy na možnostech zlepšení práce a řešení úkolů, 
podněcujeme k nezaujatému zvažování návrhů druhých 

 Vedeme žáky k odpovědnosti a svědomitému plnění úkolů 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Klademe důraz na pochopení významu životního prostředí pro 

člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje 

 Posilujeme uznání hodnoty života, uvědomění si odpovědnosti 
za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování 
ochrany života a zdraví ostatních 

 Žáci jsou vedeni k pochopení významu zachování tradičních 
řemesel jako významné hodnoty národa v evropském i 
světovém kontextu 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Vedeme žáky k odpovědnému postoji ke své vlastní profesní 
budoucnosti a k flexibilitě, klademe důraz na vzdělávání 
včetně celoživotního učení 

 Poukazujeme na možnosti uplatnění na trhu práce v oboru 

 Seznamujeme žáky s aktuálními pracovními a platovými 
podmínkami v oboru, s požadavky zaměstnavatelů na 
pracovníky a vedeme je ke srovnání se svými představami a 
předpoklady 

 Seznamujeme žáky s obecnými právy a povinnostmi 
zaměstnavatelů a pracovníků 

Matematické kompetence: 

 Pomáháme žákům nacházet vztahy mezi jevy a předměty při 
řešení praktických úkolů, vedeme je ke schopnosti tyto vztahy 
vymezit, popsat a správně je využít pro dané řešení 

 Vedeme žáky k vytváření a praktickému používání různých 
forem grafického znázornění výrobního procesu (tabulky, 
diagramy, grafy, schémata apod.) 

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

 Umožňujeme žákům získávat informace z otevřených zdrojů a 
pracovat s nimi, 

 Vedeme žáky k posuzování věrohodnosti informačních zdrojů 
a ke kritickému přístupu k získaným informacím, tedy k 
mediální gramotnosti 

Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě: 
 Vedeme žáky ke správnému chápání jednotlivých výrobních 
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procesů a technologických postupů 

 Žáci jsou schopni popsat vybavení pracoviště, na kterém 
pracují včetně jednotlivých pracovních nástrojů, zařízení, 
nářadí, a pomůcek. Orientují se také ve způsobu jejich 
ošetřování a běžné údržby. 

 Na názorných ukázkách (výrobní videa, reportáže) posilujeme 
kladný vztah k udržování tradičních technologií keramického 
řemesla a vedeme žáky k tomu, aby znali správné 
technologické postupy jednotlivých technik a byli schopni je 
předávat dál. 

 Klademe důraz na pochopení jednotlivých operací 
technologických postupů a návaznost jednotlivých procesů 
tak, aby žáci byli ve výrobě pak schopni zvolit správný postup 
práce pro výrobu požadovaného výrobku 

 Posilujeme u žáků schopnost efektivně organizovat svou práci 
vzhledem ke stanovenému termínu a k dokonalému 
provedení finálního produktu 

 Při výuce poukazujeme na vývoj nových technologií, 
materiálů, technického zařízení apod. včetně zavádění do 
praxe 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: 

 Žáci chápou bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i 
druhých i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek k 
získání či udržení certifikátu jakosti dle příslušných norem 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 

 Žákům je na příkladech předkládán fakt, že kvalita je 
významným nástrojem konkurenceschopnosti a dobrého 
jména organizace 

 Na základě konkrétních parametrů výrobků a požadavků na 
jejich vlastnosti žáci posuzují kvalitu výrobků  

 Žáci chápou a jsou schopni popsat význam jednotlivých 
vlastností keramiky a vliv těchto vlastností na využití výrobků 
v různých situacích v průmyslu i v běžném životě. 

 Upozorňujeme žáky na význam kvality surovin a dodržování 
technologických postupů při výrobě keramiky 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

 Seznamujeme žáky s významem, účelem a užitečností 
vykonávané práce, jejím finančním a společenským 
ohodnocením 

 Vedeme žáky ke zvažování možných nákladů, výnosů a zisků 
při plánování určité činnosti a ke zhodnocení vlivu na životní 
prostředí a případně i sociálních dopadů 

 Klademe důraz na efektivní hospodaření, nakládání s 
materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Je vhodné, aby se předmět vyučoval ve dvouhodinových blocích. 
Tohle rozvržení výuky umožňuje věnovat dostatek času opakování 
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Název předmětu Technologie 

učiva i přesunout nárazově výuku přímo na pracoviště 
v keramickém závodě.  

Způsob hodnocení žáků Úroveň znalostí žáka je hodnocena písemným nebo ústním 
zkoušením po každém tematickém celku. Několikanásobné aktivní 
zapojení se do opakovacích činností v úvodu hodiny i v jejím 
průběhu je možné ocenit známkou za aktivitu v hodině. Dále 
probíhá i hodnocení celkové aktivity žáků – domácí příprava, 
zájem o obor, samostatnost, aktivní přístup k exkurzím a jejich 
rozborům apod. Při hodnocení je kladen důraz na porozumění 
probírané látce, schopnost uvedení příkladů, vyvození závěrů a 
souvislostí.  

    

Technologie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

suroviny v keramické výrobě vyjmenuje keramické suroviny  

charakterizuje vlastnosti keramických surovin  

uvede rozdělení keramických surovin  

složení glazur, engob, keramických barev uvede a charakterizuje složení glazur  

uvede a charakterizuje složení engob  

uvede a charakterizuje složení keramických barev  

plastické a neplastické suroviny vyjmenuje plastické suroviny  

charakterizuje vlastnosti plastických surovin  

vyjmenuje neplastické suroviny  

charakterizuje vlastnosti neplastických surovin  

uvede rozdělení neplastických surovin  

ostřiva a taviva charakterizuje funkci ostřiv v keramické hmotě  

charakterizuje funkci taviv v keramické hmotě  

výroba glazur a engob popíše způsob sestavení keramické hmoty podle 
příslušné receptury  

popíše způsob sestavení glazury podle příslušné 
receptury  

popíše způsob sestavení engoby podle příslušné 
receptury  
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Technologie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

úprava keramických surovin popíše úpravu keramických surovin  

vlastnosti keramiky vyjmenuje vlastnosti různých druhů keramiky  

charakterizuje vlastnosti různých druhů keramiky  

rozdělení keramiky podle nasákavosti střepu uvede rozdělení keramických výrobků podle 
nasákavosti střepu a vysvětlí pojem nasákavost  

vyjmenuje a charakterizuje cihlářské výrobky  

vyjmenuje a charakterizuje hrnčířské výrobky  

vyjmenuje a charakterizuje žáruvzdorné výrobky  

vyjmenuje a charakterizuje brousící výrobky  

vyjmenuje a charakterizuje pórovinové výrobky  

vyjmenuje a charakterizuje kameninu  

vyjmenuje a charakterizuje porcelán  

vyjmenuje a charakterizuje syntetické a nerostné 
výrobky  

rozdělení podle použití vyjmenuje rozdělení keramických výrobků podle 
použití  

rozdělení podle teploty výpalu vyjmenuje rozdělení keramických výrobků podle 
vypalovací teploty  

keramický střep charakterizuje keramický střep a jeho strukturu  

charakterizuje strukturu keramického střepu  

sušení a pálení keramických výrobků popíše základní procesy při sušení keramických 
výrobků  

popíše základní procesy při výpalu keramických 
výrobků  

nežádoucí příměsi v keramických surovinách zdůvodní odstraňování nežádoucích přirozených 
příměsí z keramických surovin  

základy vytváření popíše výrobu keramických hmot pro různé způsoby 
vytváření  
popíše výrobu keramických hmot pro výrobu glazur a 
engob  

přejímka keramické hmoty popíše, jakým způsobem se provádí přejímka 
keramické hmoty  

uskladnění keramické hmoty popíše, jakým způsobem se provádí uskladnění 
keramické hmoty  

doprava keramické hmoty popíše, jakým způsobem se provádí doprava 
keramické hmoty  

způsoby vytváření výrobků vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků z 
keramických hmot  

charakterizuje způsob točení výrobků  

charakterizuje způsob lití výrobků  

charakterizuje způsob lisování výrobků  

charakterizuje způsob tlakového lití výrobků  

vyjmenuje a charakterizuje modelování výrobků z 
plastických hmot  

dokončovací operace u syrových výrobků popíše a charakterizuje dokončovací operace u 
syrových výrobků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
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Technologie 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

Výuka technologie je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním ve třídě, k životu, 
materiálům, k živé i neživé přírodě. Při výuce se používají aktivizační metody, které vedou k pozitivní 
motivaci k učení a prožitku žáka z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci povinných odborných exkurzí do keramických 
závodů, kde žáci získají komplexní přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i 
aktuálním rozvoji technologických postupů a strojních zařízení. 
Při výuce ve škole se v co největší míře zařazují informace o aktuálních situacích ve fungujících 
keramických závodech z hlediska vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramiky a aktuálních 
trendech v designu keramických výrobků. Žáci tak mají přehled o současné situaci na trhu práce ve svém 
oboru. 

Informační a komunikační technologie 

V rámci hodin technologie jsou zařazovány úkoly typu odborných rešerší a referátů. Žáci při nich za použití 
dostupných prostředků IKT získávají, třídí a zpracovávají informace ze svého oboru a odevzdávají je 
v odpovídající formě.  

Člověk a životní prostředí 
Při probírání témat týkajících se použití různých materiálů a strojních zařízení je kladen důraz na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. Během diskuze o správných technologických postupech práce zase na kvalitu 
pracovního prostředí, vliv pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje způsob lití výrobků --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
techniky vytváření výrobků litím 

charakterizuje způsob točení výrobků --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
techniky vytváření výrobků točením 

charakterizuje způsob lisování výrobků --> Odborný výcvik -> 1. ročník -> charakterizuje 
techniky vytváření výrobků lisováním 
jednosměrným nebo izostatickým 

vyjmenuje a charakterizuje modelování 
výrobků z plastických hmot 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> popíše 
techniky vytváření modelováním 

vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků 
z keramických hmot 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> popíše 
techniky vytváření tažením 

vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků 
z keramických hmot 

--> Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
techniky vytváření z volné ruky 

charakterizuje vlastnosti keramických 
surovin 

--> Chemie -> 1. ročník -> porovná základní 
chemické a fyzikální vlastnosti látek 

vyjmenuje keramické suroviny --> Chemie -> 1. ročník -> používá základní 
jednoduché názvosloví 

charakterizuje vlastnosti keramických 
surovin 

--> Chemie -> 1. ročník -> vysvětlí vlastnosti 
anorganických látek 

popíše způsob sestavení keramické hmoty 
podle příslušné receptury 

--> Chemie -> 1. ročník -> definuje vlastnosti a 
reakce důležitých nekovů pro běžný život i 
technologickou praxi 

charakterizuje způsob lití výrobků <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

techniky vytváření výrobků litím 

charakterizuje způsob točení výrobků <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
techniky vytváření výrobků točením 

charakterizuje způsob lisování výrobků <-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> charakterizuje 
techniky vytváření výrobků lisováním 
jednosměrným nebo izostatickým 

vyjmenuje a charakterizuje modelování 
výrobků z plastických hmot 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> popíše 
techniky vytváření modelováním 

vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků 
z keramických hmot 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> popíše 
techniky vytváření tažením 

vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků 
z keramických hmot 

<-- Odborný výcvik -> 1. ročník -> ovládá 
techniky vytváření z volné ruky 

charakterizuje vlastnosti keramických 
surovin 

<-- Chemie -> 1. ročník -> porovná základní 
chemické a fyzikální vlastnosti látek 

vyjmenuje keramické suroviny <-- Chemie -> 1. ročník -> používá základní 
jednoduché názvosloví 

charakterizuje vlastnosti keramických 
surovin 

<-- Chemie -> 1. ročník -> vysvětlí vlastnosti 
anorganických látek 

popíše způsob sestavení keramické hmoty 
podle příslušné receptury 

<-- Chemie -> 1. ročník -> definuje vlastnosti a 
reakce důležitých nekovů pro běžný život i 
technologickou praxi 

    

Technologie 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

pomocné materiály popíše sádru, její vlastnosti a její rozdělení  
uvede použití sádry v keramické výrobě  

uvede ostatní pomocné materiály  

popíše použití ostatních pomocných materiálů v 
keramické výrobě  

technická dokumentace umí vypočítat objem navržených výrobků  

umí určit rozměry výrobků pro vytváření,  
umí stanovit rozměry výrobků po výpalu s ohledem na 
smrštění keramické hmoty  
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Technologie 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

metody zvětšování a zmenšování návrhů výrobků je schopen používat metody zvětšování návrhů 
výrobků  

je schopen používat metody zmenšování návrhů 
výrobků  

způsoby vytváření výrobků vyjmenuje různé způsoby vytváření výrobků z 
keramických hmot  

charakterizuje způsob točení výrobků  

charakterizuje způsob lití výrobků  

charakterizuje způsob lisování výrobků  

charakterizuje způsob tlakového lití výrobků  

vyjmenuje a charakterizuje modelování výrobků z 
plastických hmot  

dokončovací operace u syrových výrobků popíše a charakterizuje dokončovací operace u 
syrových výrobků  

výroba sádrových forem charakterizuje modelářskou výrobu  

uvede rozdělení sádrových modelů a forem  

popíše postup výroby sádrových forem  

popíše způsob údržby sádrových forem  

funkce engob a glazur dokáže vysvětlit praktickou funkci glazur  

dokáže vysvětlit praktickou funkci engob  

dokáže vysvětlit estetickou funkci glazur  

dokáže vysvětlit estetickou funkci engob  

charakteristika glazur vyjmenuje druhy glazur  

charakterizuje vlastnosti glazur  

uvede základní složení glazur  

použití barviv a barvítek v glazurách objasní principy použití různých druhů barviv a 
barvítek v glazurách  

ruční a strojní glazování popíše ruční glazování  

popíše strojní glazování  

popíše jednoduché zkoušky glazur  

zdobení engobami a glazurami popíše techniky zdobení engobami  

popíše techniky zdobení glazurami  

sušení keramických výrobků charakterizuje a popíše teorii sušení  
charakterizuje vlastnosti vzduchu k sušení  
charakterizuje změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu  

vysvětlí moderní způsoby sušení používané pro výrobu 
keramiky  

sušárny keramických výrobků vyjmenuje sušárny používané pro sušení keramických 
výrobků  

popíše sušárnu polní  

popíše sušárnu nadpecní  

popíše sušárnu komorovou  

popíše sušárnu tunelovou  

popíše sušárnu lavičkovou  

popíše sušárnu karuselovou  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Technologie 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 105 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka technologie je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním ve třídě, k životu, 
materiálům, k živé i neživé přírodě. Při výuce se používají aktivizační metody, které vedou k pozitivní 
motivaci k učení a prožitku žáka z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci povinných odborných exkurzí do keramických 
závodů, kde žáci získají komplexní přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i 
aktuálním rozvoji technologických postupů a strojních zařízení. 
Při výuce ve škole se v co největší míře zařazují informace o aktuálních situacích ve fungujících 
keramických závodech z hlediska vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramiky a aktuálních 
trendech v designu keramických výrobků. Žáci tak mají přehled o současné situaci na trhu práce ve svém 
oboru. 

Člověk a životní prostředí 
Při probírání témat týkajících se použití různých materiálů a strojních zařízení je kladen důraz na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. Během diskuze o správných technologických postupech práce zase na kvalitu 
pracovního prostředí, vliv pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

Informační a komunikační technologie 

V rámci hodin technologie jsou zařazovány úkoly typu odborných rešerší a referátů. Žáci při nich za použití 
dostupných prostředků IKT získávají, třídí a zpracovávají informace ze svého oboru a odevzdávají je 
v odpovídající formě.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje a popíše teorii sušení --> Odborný výcvik -> 2. ročník -> dokáže zvolit 
vhodný způsob sušení při ruční výrobě pro 
konkrétní druh výrobku 

umí vypočítat objem navržených výrobků --> Matematika -> 3. ročník -> určí povrch a 
objem tělesa s využitím funkčních vztahů a 
trigonometrie 

umí vypočítat objem navržených výrobků --> Matematika -> 3. ročník -> využívá síť tělesa 
při výpočtu povrchu a objemu tělesa 

umí vypočítat objem navržených výrobků --> Matematika -> 3. ročník -> aplikuje poznatky 
o tělesech v praktických úlohách, zejména z 
oblasti oboru vzdělání 

umí stanovit rozměry výrobků po výpalu s 
ohledem na smrštění keramické hmoty 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> orientuje 
se ve výkresech pro výrobu keramiky a pro 
výrobu forem 

je schopen používat metody zvětšování 
návrhů výrobků 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> umí 
zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

je schopen používat metody zmenšování 
návrhů výrobků 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> umí 
zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

charakterizuje změny ve výrobku během 
sušení, vznik napětí ve střepu 

--> Fyzika -> 1. ročník -> vysvětlí pojem vnitřní 
energie soustavy (tělesa) a způsoby její 
změny 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje změny ve výrobku během 
sušení, vznik napětí ve střepu 

--> Fyzika -> 1. ročník -> popíše přeměny 
skupenství látek a jejich význam v přírodě a 
v technické praxi 

charakterizuje a popíše teorii sušení <-- Odborný výcvik -> 2. ročník -> dokáže zvolit 
vhodný způsob sušení při ruční výrobě pro 
konkrétní druh výrobku 

umí vypočítat objem navržených výrobků <-- Matematika -> 3. ročník -> určí povrch a 
objem tělesa s využitím funkčních vztahů a 
trigonometrie 

umí vypočítat objem navržených výrobků <-- Matematika -> 3. ročník -> využívá síť tělesa 
při výpočtu povrchu a objemu tělesa 

umí vypočítat objem navržených výrobků <-- Matematika -> 3. ročník -> aplikuje poznatky 
o tělesech v praktických úlohách, zejména z 
oblasti oboru vzdělání 

umí stanovit rozměry výrobků po výpalu s 
ohledem na smrštění keramické hmoty 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> orientuje 
se ve výkresech pro výrobu keramiky a pro 
výrobu forem 

je schopen používat metody zvětšování 
návrhů výrobků 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> umí 
zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

je schopen používat metody zmenšování 
návrhů výrobků 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> umí 
zpracovat potřebnou dokumentaci k 
navrženému výrobku 

charakterizuje změny ve výrobku během 
sušení, vznik napětí ve střepu 

<-- Fyzika -> 1. ročník -> vysvětlí pojem vnitřní 
energie soustavy (tělesa) a způsoby její 
změny 

charakterizuje změny ve výrobku během 
sušení, vznik napětí ve střepu 

<-- Fyzika -> 1. ročník -> popíše přeměny 
skupenství látek a jejich význam v přírodě a 
v technické praxi 

    

Technologie 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 96.032 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

pálení keramických výrobků vysvětlí procesy probíhající při výpalu  
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Technologie 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 96.032 

vysvětlí podstatu pálení  

charakterizuje kalcinaci  

charakterizuje přežah  

charakterizuje ostrý výpal - dožah  

funkce ostřiv a taviv při výpalu uvede a zdůvodní funkci ostřiv při výpalu  

uvede a zdůvodní funkci taviv při výpalu  

pálící křivka a atmosféra při výpalu vysvětlí průběh pálicí křivky  

charakterizuje možné druhy atmosféry v peci při 
výpalu keramických výrobků  

zakládání výrobků do pecí popíše způsob provedení zakládání výrobků do pece 
na přežah  

popíše způsob provedení zakládání výrobků do pece 
na ostrý výpal - dožah  

vyjmenuje používané pálící pomůcky při výpalu 
keramických výrobků  

pece pro výpal keramických výrobků uvede rozdělení pecí pro výpal keramických výrobků  

popíše muflovou pec  

popíše tunelovou pec  

popíše komorovou pec  

popíše kruhovou pec  

popíše kaselskou pec  

popíše poklopovou pec  

charakterizuje pec rychlovýpalovou  

popíše pec pro výpal dekorů  

dekorace výrobků vyjmenuje a charakterizuje rozdělení dekoračních 
technik  

uvede rozdělení dekoračních materiálů  

vyjmenuje a charakterizuje hlavní dekorační materiály  

vyjmenuje a charakterizuje pomocné dekorační 
materiály  

vyjmenuje a popíše pomůcky používané při dekoraci  

popíše zakládání dekorovaných výrobků do pece  

vyjmenuje a charakterizuje pálící pomůcky používané 
k pálení dekorovaných výrobků  

charakterizuje vady vzniklé při dekoraci výrobků  

popíše odstranění vad vzniklých při dekoraci výrobků  

vady výrobků a polotovarů klasifikuje vady polotovarů vzniklé při vytváření  
klasifikuje vady polotovarů vzniklé při sušení a 
retušování  
klasifikuje vady polotovarů vzniklé při glazování  

klasifikuje vady výrobků a polotovarů vzniklé při 
pálení  

klasifikuje vady výrobků vzniklé při dekoraci výrobků  

kontrola složení surovin popíše způsob provedení základní kontroly surovin 
jednoduchými zkouškami  
popíše způsob provedení základní kontroly hmot 
jednoduchými zkouškami  
popíše způsob provedení základní kontroly glazur 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

172 

Technologie 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 96.032 

jednoduchými zkouškami  
dokončující provozy popíše způsob provedení technické výstupní kontroly  

popíše způsoby a provedení balení výrobků  

popíše způsob provedení expedice výrobků  

využití energií, bezpečnostní a ekologické zásady zdůvodní efektivní a ekonomické využívání druhů 
energií  

zdůvodní dodržování bezpečnostních zásad  

zdůvodní dodržování ekologických zásad  

trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena) vysvětlí, co má vliv na cenu zboží;  
dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat 
případného zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat 
své pracovní dovednosti a zkušenosti;  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci povinných odborných exkurzí do keramických 
závodů, kde žáci získají komplexní přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i 
aktuálním rozvoji technologických postupů a strojních zařízení. 
Při výuce ve škole se v co největší míře zařazují informace o aktuálních situacích ve fungujících 
keramických závodech z hlediska vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramiky a aktuálních 
trendech v designu keramických výrobků. Žáci tak mají přehled o současné situaci na trhu práce ve svém 
oboru. 

Člověk a životní prostředí 
Při probírání témat týkajících se použití různých materiálů a strojních zařízení je kladen důraz na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. Během diskuze o správných technologických postupech práce zase na kvalitu 
pracovního prostředí, vliv pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka technologie je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním ve třídě, k životu, 
materiálům, k živé i neživé přírodě. Při výuce se používají aktivizační metody, které vedou k pozitivní 
motivaci k učení a prožitku žáka z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Informační a komunikační technologie 

V rámci hodin technologie jsou zařazovány úkoly typu odborných rešerší a referátů. Žáci při nich za použití 
dostupných prostředků IKT získávají, třídí a zpracovávají informace ze svého oboru a odevzdávají je 
v odpovídající formě.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vyjmenuje používané pálící pomůcky při 
výpalu keramických výrobků 

--> Odborný výcvik -> 3. ročník -> sám si zvolí 
vhodné pálící pomůcky 

vysvětlí průběh pálicí křivky --> Odborný výcvik -> 3. ročník -> popíše způsob 
kontroly průběhu výpalu 

zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 
druhů energií 

--> Základy ekologie -> 1. ročník -> posoudí vliv 
využívání přírodních zdrojů surovin a energií 
na životní prostředí z hlediska šetrnosti a 
obnovitelnosti 

zdůvodní dodržování ekologických zásad --> Základy ekologie -> 1. ročník -> uvede 
důsledky vlivu lidské činnosti na jednotlivé 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

složky životního prostředí, definuje vliv a 
působení těchto složek na lidské zdraví 

zdůvodní dodržování ekologických zásad --> Základy ekologie -> 1. ročník -> popíše a 
prakticky zvládne způsoby nakládání s 
odpady, uvede způsoby recyklace 

zdůvodní dodržování ekologických zásad --> Základy ekologie -> 1. ročník -> uvede 
základní látky, které poškozují a znečišťují 
vzduch, vodu a půdu a tyto poznatky 
aktualizuje 

zdůvodní dodržování ekologických zásad --> Základy ekologie -> 1. ročník -> orientuje se 
v možnostech ochrany životního prostředí 

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží; --> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> vysvětlí, co má vliv na cenu zboží 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> ví, kde získat informace o 
nabídkách práce 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

--> Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti při pracovním 
pohovoru 

vyjmenuje a charakterizuje rozdělení 
dekoračních technik 

--> Navrhování -> 3. ročník -> vybere vhodnou 
dekorační techniku 

vyjmenuje používané pálící pomůcky při 
výpalu keramických výrobků 

<-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> sám si zvolí 
vhodné pálící pomůcky 

vysvětlí průběh pálicí křivky <-- Odborný výcvik -> 3. ročník -> popíše způsob 
kontroly průběhu výpalu 

zdůvodní efektivní a ekonomické využívání 
druhů energií 

<-- Základy ekologie -> 1. ročník -> posoudí vliv 
využívání přírodních zdrojů surovin a energií 
na životní prostředí z hlediska šetrnosti a 
obnovitelnosti 

zdůvodní dodržování ekologických zásad <-- Základy ekologie -> 1. ročník -> uvede 
důsledky vlivu lidské činnosti na jednotlivé 
složky životního prostředí, definuje vliv a 
působení těchto složek na lidské zdraví 

zdůvodní dodržování ekologických zásad <-- Základy ekologie -> 1. ročník -> popíše a 
prakticky zvládne způsoby nakládání s 
odpady, uvede způsoby recyklace 

zdůvodní dodržování ekologických zásad <-- Základy ekologie -> 1. ročník -> uvede 
základní látky, které poškozují a znečišťují 
vzduch, vodu a půdu a tyto poznatky 
aktualizuje 

zdůvodní dodržování ekologických zásad <-- Základy ekologie -> 1. ročník -> orientuje se 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

v možnostech ochrany životního prostředí 
vysvětlí, co má vliv na cenu zboží; <-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 

ročník -> vysvětlí, co má vliv na cenu zboží 
dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> ví, kde získat informace o 
nabídkách práce 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dokáže vyhotovit životopis, 
motivační dopis a kontaktovat případného 
zaměstnavatele 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 
kontaktovat případného zaměstnavatele a 
úřad práce, prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti; 

<-- Společenskovědní a ekonomický základ -> 3. 
ročník -> dovede prezentovat své pracovní 
dovednosti a zkušenosti při pracovním 
pohovoru 

vyjmenuje a charakterizuje rozdělení 
dekoračních technik 

<-- Navrhování -> 3. ročník -> vybere vhodnou 
dekorační techniku 

     

6.15 Navrhování  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

0 0 1.5 1.5 

   Povinný  

    

Název předmětu Navrhování 

Oblast Odborné vzdělávání, Společenskovědní vzdělávání 
Charakteristika předmětu Žáci se v tomto předmětu seznamují s navrhováním tvarů a dekorů 

keramických výrobků. Učí se konstruovat a modelovat tvar výrobku ve 
vztahu k používanému materiálu, technice a technologické výbavě. 
Poznávají a sami dále aplikují klasické způsoby tvarování a dekorace. 
Vedle hlavního cíle výuky zvládnout řemeslné techniky pro zpracování 
dekorů a tvarů keramických výrobků, zde mají rovněž prostor pro 
vlastní návrh, ve kterém rozvíjí svou tvůrčí aktivitu a individuální 
invenční schopnosti. V rámci předmětu jsou žáci také vedeni 
k základní orientaci v historickém vývoji keramiky a porcelánu. 
Seznamují se s významnými mezníky a osobnostmi v dějinách svého 
oboru. K vlastním návrhům a jejich prezentaci používají především 
klasické kresebné techniky a sochařskou hlínu. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsah předmětu navrhování je v úzkém vztahu k dalším odborným 
předmětům - výtvarné přípravě, vizualizace, technologii a 
k odbornému výcviku. Vyučující uplatňuje vůči žákům individuální 
přístup diferencovaným zadáváním úkolu a usměrňuje je od 
komplexního rozboru zadaného úkolu až po konečné řešení návrhu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

175 

Název předmětu Navrhování 

dekoru, nebo tvaru výrobku. Vede žáky k orientaci ve vývoji 
současných trendů v oblasti keramických výrobků a k prosazování 
nových netradičních řešení ve vazbě na zvolenou techniku a 
technologické postupy. Učí je dodržování technologické kázně, pečlivé 
a přesné práci a odpovědnosti za její kvalitu. Vedle teoretických a 
praktických poznatků jsou součástí výuky exkurze do porcelánek nebo 
muzeí a návštěvy tematických výstav. Aktivita žáků je podněcována 
zadáním samostatných prací.  

Integrace předmětů  Výtvarná příprava a její aplikace 

 Společenskovědní vzdělávání 
Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
 Navrhováním otevíráme žákovi možnost vlastní invence a 

seberealizace oproti běžné řemeslné rutině. 
 Vyšším standardem, než řemeslnou zručností motivujeme 

žáky k větší aktivitě a práci s vlastním potenciálem.  

 Při výtvarných řešeních vycházíme ze žákových realizací a 
dosažených zkušeností, které konfrontujeme s otevřenými 
informačními zdroji tak, aby neustrnul a rozvíjel svojí 
přirozenou zvědavost. Rovněž seznamujeme žáka se 
zkušenostmi jiných řemeslníků z oboru. 

 Během své praktické výuky žáka motivujeme k rozšiřování si 
povědomí o oboru díky exkurzím keramických podniků v ČR. 
Návštěvou vyšších odborných škol a vysokých škol žákům 
ukazujeme další cestu jejich potenciálně možného vývoje 
nejen jako zvyšování si kvalifikace v oboru, ale také jako 
možnosti překlenutí rutiny oboru a objevování jeho různých 
podob. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Žáci zadaný úkol nejprve analyzují z pohledu svých 

dosavadních zkušeností. Následně jim rozvíjíme možnosti 
náhledu na zadání a hledání řešení i mimo zažité stereotypy. 

 Zvolené řešení pak rozpracováváme do variant tak, abychom 
překlenuli limit prvotního nápadu a ověřujeme jeho správnost. 

 Při návrhových procesech společně se žákem klademe důraz 
na neustrnutí zažitých konvencí a aktivujeme inovativní 
tendence ve prospěch dynamiky myšlenkových operací. 

Komunikativní kompetence: 

 Během návrhových prací, cvičení a řešení úkolů procházíme se 
žákem argumentační základnu a modelujeme jeho obhajobu 
tak, aby konvenovala s formou i obsahem předkládaného 
řešení. Touto metodou míříme na vhodnou formu 
sebeprezentace, a to jak verbální, tak i písemnou formou. 
Každý návrh je opatřen základní ideovou a technologickou 
legendou. 

 V rámci obhajob v týmu ukazujeme žákům navzájem jejich 
nedostatky i přednosti v jejich způsobech užívání inspiračních 
zdrojů a obhajob navrhovaných výtvarných řešení. Vzájemně 
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tak žáky vedeme ke vnímání postojů, východisek a tezí 
spolužáků. Vzájemná interakce pak nejlépe podporuje ambice 
osobnostního růstu a překonání stereotypů. 

Personální a sociální kompetence: 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i hodnocení druhých, k 
adekvátnímu vystupování a přijímání zpětné vazby, učí se 
přijímat následky svého jednání. 

 Při zadávání úkolů zohledňujeme žákovy osobní schopnosti a 
ambice. Zároveň ale umožňujeme žákovi najít během práce na 
zadaném úkolu další nová řešení a tím si zvýšit sebedůvěru a 
posunout si tak vlastní laťku kvality na vyšší úroveň. Tím 
žákovi zvyšujeme zájmovou i pracovní orientaci. Výsledně tím 
dynamizujeme potenciální vývoje jeho životních podmínek. 

 Každý návrh, který procesujeme, nabízí žákovi možnost 
sebereflexe a konfrontace s novým poznáním. Každý návrh, 
který předkládá, je podroben kritice v rámci týmu a tím žákovi 
zprostředkováváme jiné názory a zkušenosti a předcházíme 
strnulým postojům a neschopnosti přijímat kritiku jako 
konstrukci. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Žáky podporujeme v řemeslné zručnosti a posilujeme jejich 

pozitivní vztah k autenticitě projevu a zároveň ke vnímání 
autenticity každé techniky a technologie a kreace v rámci 
studovaného oboru. 

 Řemeslné zpracování v dílnách je závislé na zdrojích energie, 
vody a surovin, na technologické a technické inovaci. Tím žáky 
upozorňujeme na jejich přímou aktivitu s důsledky, které 
mohou ublížit anebo naopak ochránit životní prostředí. 

 Vedeme žáky k uznávání tradic a hodnot svého národa, chápat 
jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu. 

 Zároveň u žáků podporujeme pozitivní vztah k hodnotám 
místní, národní, evropské i světové kultury. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Naši žáci vychází z řemeslného zázemí, které přísně dbá o 
zručnost a znalost nejen technik a technologií, ale i historie a 
vývoje oboru. Díky navrhování ještě více pootevíráme profil 
výuky a rozšiřujeme tím žákovi jeho osobnostní profil o kvalitu 
dynamiky nekonečného hledání a poznávání oboru. Tím 
posilujeme tradiční předpoklad vysoce kvalifikovaného 
řemeslníka v nezbytné potřebě neustálého sebevzdělávání a 
neustrnutí. Zároveň tím v žákovi zakládáme přirozenou 
schopnost flexibility a schopnost přizpůsobování se novým 
trendům v jeho profesi.  

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

 Během procesu řešení úkolu pracujeme s otevřenými zdroji 
informací, kterými žákovi otevíráme inspirační zdroje a 
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zároveň ukazujeme existující řešení pro jeho inovaci v pojetí 
formy či koncepčního řešení. 

 Propojenost v rámci tohoto oboru patří k základům školení 
žáka nejen v průběhu navrhování, ale i v oborech jako je 
technologie keramiky. Upozorňujeme žáky na nutnost 
neustále sebekonfrontace a sledování vývoje designu 
keramiky a porcelánu celosvětově. Ukazujeme a 
zpřístupňujeme žákům nejrůznější internetové expozice 
autorů, manufaktur a výrobců keramiky a porcelánu. 

Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě: 
 Vedeme žáky k přijímání normativů řemeslné zručnosti a 

povinné užívání zavedených procesů ve výrobě i při 
prototypových fázích vývoje produktu. 

 Žákům klademe důraz na komunikaci výrobního procesu, 
která je definovaná technickou dokumentací výroku – tu 
učíme žáky číst a pracovat s ní v rámci produkce i jeho návrhu. 

 Posilujeme u žáků schopnost efektivně organizovat svou práci 
i práci týmu vzhledem ke stanovenému termínu a k 
dokonalému provedení finálního produktu 

 Při cvičných prezentacích se žáci učí správně prodat výsledky 
své práce a pracují na svých marketingových dovednostech. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 
 Žákům předkládáme autentickou zkušenost s vysokým 

standardem zpracování keramiky a porcelánu. Vysoká úroveň 
zpracování vytváří obhajobu kvality, která buduje dobré 
jméno výrobci – to žákům zprostředkováváme a aktivujeme 
tím jejich hrdost a ambice ve prospěch nadstandardní 
produkce. 

 Součástí školení je žákům seznámení s povinnými normami, 
které zajišťují vysoký standard a ovlivňují jejich přístup k 
řemeslu, situaci na pracovišti, vybavenost dílny a schopnost 
dodržovat řád stanovený řemeslnou zkušeností. 

 Během praxí tak žáci vnímají nejen organizaci na pracovišti, 
ale i nezbytné dodržování bezpečnosti práce ve výrobním 
provozu. 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých projektů je vhodné, aby se 
předmět vyučoval ve vícehodinových blocích. Výuka je realizována ve 
výtvarném ateliéru s odpovídajícím vybavením pro potřeby tohoto 
předmětu. 

Způsob hodnocení žáků Hodnotí se zvlášť každý jednotlivý zadaný úkol s ohledem na 
individualitu žáka. Do hodnocení je zahrnuto kritérium, zda je návrh 
(formou kresby, hliněného modelu, nebo technického výkresu) 
použitelný pro průmyslovou výrobu, nebo jako realizace s přesahem 
autorského či limitovaného díla – užitého umění. Zvláště se cení 
osobitý výtvarný projev a přístup. Při návrhové tvorbě se žák hodnotí 
dále na základě kvality funkčního řešení úkolu, kreativity a nápaditosti 
ve vazbě na současné trendy. Do hodnocení je zahrnut také zájem 
žáka o obor a snaha samostatně získávat aktuální informace z oboru 
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také mimo školu. 
    

Navrhování 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 48 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

keramické výrobky v historii a současnosti. orientuje se v základních milnících historie a 
současnosti keramických výrobků.  
prokáže znalost historických výstupů (ker. produktů) - 
vztah technologie a výtvarných řešení k vývoji oboru  

vztah výtvarného, funkčního a technického řešení 
keramického výrobku 

uplatňuje vztah mezi výtvarným řešením zadaného 
úkolu a technologickými postupy a technikami 
používanými v rámci studovaného oboru  

návrh tvaru keramického výrobku a dekoru. navrhne design tvaru keramického výrobku.  

vytvoří technický výkres modelu ve výpalkové 
velikosti  

navrhne hlavní formu na lití keramického výrobku  

navrhne dekor keramického výrobku na zadané téma  

návrh dekoru aplikuje na konkrétní tvar keramického 
výrobku  

vybere vhodnou dekorační techniku  

modelování reliéfního prvku keramického výrobku dle 
vlastního návrhu. 

navrhne dekorativní reliéf keramického výrobku  

vymodeluje reliéf podle vlastního návrhu  

navrhne dekorativní ornamentální prvek  

tento prvek aplikuje pro vytvoření uceleného dekoru 
pro předem vybraný tvar  

návrhy a výtvarné řešení výrobků návrh dekoru aplikuje na konkrétní tvar keramického 
výrobku  

vybere vhodnou dekorační techniku  

navrhne a výtvarně řeší tvar keramického výrobku  

předem si vybere a odleje tvary (polotovary) ze 
kterých následně realizuje výtvarný návrh  

vybere vhodnou techniku pro realizaci vybraného 
návrhu (lepení, prořezávání atp.)  

navrhne a výtvarně řeší dekor keramického výrobku  

prezentace návrhu z výtvarného, technického a 
ekonomického hlediska 

při prezentaci výtvarného návrhů zohledňuje 
technologická, výrobní a ekonomická hlediska  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a svět práce 
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Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci povinných odborných exkurzí do keramických firem, 
kde žáci získají komplexní přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i 
aktuálním rozvoji technologických postupů a strojních zařízení. 
Při výuce ve škole se v co největší míře zařazují informace o aktuálních situacích ve fungujících podnicích z 
hlediska vývoje designu, pracovních příležitostí a aktuálních trendech v technologiích. Žáci tak mají 
přehled o současné situaci na trhu práce ve svém oboru. 

Občan v demokratické společnosti 
Žákům je během výuky ukazováno vždy více směrů a způsobů pojetí, které mají svou autenticitu. Učíme je 
respektu k osobitosti a zároveň vycházím z přirozené řemeslné hrdosti každého mistra na svou metodu a 
výstupy. Tím otevíráme žákům prostor vzájemného uznání a podporujeme jejich ambice po osobním růstu 
ve prospěch kvality a známosti. Tím posilujeme jejich sebevědomí a vybízíme k využití jejich potenciálu 
díky demokratickým mantinelům otevřené společnosti. V rámci oboru se žáci navzájem učí tolerovat, 
podporovat a zároveň si tříbí ambice ve prospěch zvoleného oboru. 

Člověk a životní prostředí 
Při navrhování a diskuzích o možných technologických postupech použitých k výrobě nového výrobku je 
kladen důraz na životní prostředí, pracovního prostředí a udržitelný rozvoj. Zároveň se snažíme žáky 
zapojit do ovlivnění stavu životního prostředí díky zodpovědnému využívání /spotřebě / šetrnosti 
s energiemi, surovinami, nástroji, odpady. Během školení i navrhování diskutujeme nákladovou náročnost 
i hledisko ekologické udržitelnosti.  

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

vytvoří technický výkres modelu ve 
výpalkové velikosti 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam technického kreslení, 
vyjmenuje pomůcky pro technické kreslení 

vytvoří technický výkres modelu ve 
výpalkové velikosti 

--> Technické kreslení -> 2. ročník -> navrhne a 
narýsuje výkres s dodržením všech 
požadavků 

uplatňuje vztah mezi výtvarným řešením 
zadaného úkolu a technologickými postupy 
a technikami používanými v rámci 
studovaného oboru 

--> Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže se 
orientovat v základních požadavcích na 
výrobek 

při prezentaci výtvarného návrhů 
zohledňuje technologická, výrobní a 
ekonomická hlediska 

--> Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže se 
orientovat v základních požadavcích na 
výrobek 

vybere vhodnou techniku pro realizaci 
vybraného návrhu (lepení, prořezávání atp.) 

--> Výtvarná příprava -> 1. ročník -> výtvarně 
řeší výrobek ve vztahu ke svému oboru 

navrhne a výtvarně řeší dekor keramického 
výrobku 

--> Výtvarná příprava -> 1. ročník -> kreslí 
jednoduchý dekor ve vztahu k tvaru výrobku 

navrhne dekor keramického výrobku na 
zadané téma 

--> Výtvarná příprava -> 2. ročník -> navrhuje 
dekor dle potřeb oboru 

návrh dekoru aplikuje na konkrétní tvar 
keramického výrobku 

--> Výtvarná příprava -> 2. ročník -> kreslí 
jednoduché dekorativní výrobky podle 
modelu a fantazie 

při prezentaci výtvarného návrhů 
zohledňuje technologická, výrobní a 
ekonomická hlediska 

--> Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže 
posoudit výrobek z hlediska funkčnosti a 
estetičnosti 

vybere vhodnou dekorační techniku --> Technologie -> 3. ročník -> vyjmenuje a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

charakterizuje rozdělení dekoračních 
technik 

vytvoří technický výkres modelu ve 
výpalkové velikosti 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> 
charakterizuje význam technického kreslení, 
vyjmenuje pomůcky pro technické kreslení 

vytvoří technický výkres modelu ve 
výpalkové velikosti 

<-- Technické kreslení -> 2. ročník -> navrhne a 
narýsuje výkres s dodržením všech 
požadavků 

uplatňuje vztah mezi výtvarným řešením 
zadaného úkolu a technologickými postupy 
a technikami používanými v rámci 
studovaného oboru 

<-- Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže se 
orientovat v základních požadavcích na 
výrobek 

při prezentaci výtvarného návrhů 
zohledňuje technologická, výrobní a 
ekonomická hlediska 

<-- Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže se 
orientovat v základních požadavcích na 
výrobek 

vybere vhodnou techniku pro realizaci 
vybraného návrhu (lepení, prořezávání atp.) 

<-- Výtvarná příprava -> 1. ročník -> výtvarně 
řeší výrobek ve vztahu ke svému oboru 

navrhne a výtvarně řeší dekor keramického 
výrobku 

<-- Výtvarná příprava -> 1. ročník -> kreslí 
jednoduchý dekor ve vztahu k tvaru výrobku 

navrhne dekor keramického výrobku na 
zadané téma 

<-- Výtvarná příprava -> 2. ročník -> navrhuje 
dekor dle potřeb oboru 

návrh dekoru aplikuje na konkrétní tvar 
keramického výrobku 

<-- Výtvarná příprava -> 2. ročník -> kreslí 
jednoduché dekorativní výrobky podle 
modelu a fantazie 

při prezentaci výtvarného návrhů 
zohledňuje technologická, výrobní a 
ekonomická hlediska 

<-- Výtvarná příprava -> 1. ročník -> dokáže 
posoudit výrobek z hlediska funkčnosti a 
estetičnosti 

vybere vhodnou dekorační techniku <-- Technologie -> 3. ročník -> vyjmenuje a 
charakterizuje rozdělení dekoračních 
technik 

     

6.16 Odborný výcvik  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

14.999 17.5 17.501 50 

Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Odborný výcvik 

Oblast Odborné vzdělávání 
Charakteristika předmětu Cílem odborného výcviku je v rámci duálního vzdělávání umožnit 

žákům poznat reálné prostředí výrobního provozu, získat představu o 
konkrétních požadavcích keramických závodů na pracovníky a získat 
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dovednosti a znalosti potřebné k výkonu povolání v daném oboru 
keramické výroby. Instruktoři odborného výcviku žáky naučí znát 
funkci a obsluhu strojů, nástrojů a zařízení, rozumět podstatě 
výrobních procesů a provádět potřebné pracovní úkony pro výrobu 
kvalitních keramických výrobků. Žáci jsou vedeni k udržování pořádku 
na pracovišti a také důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany své i ostatních pracovníků i životního prostředí a požárních 
předpisů. Kromě praktického osvojení technologických postupů a 
ostatních odborných dovedností jsou žáci vedeni k tomu, aby se 
efektivně začlenili do pracovního procesu keramického závodu, 
dodržovali pracovní dobu, zásady komunikace na pracovišti a pokyny 
nadřízených pracovníků, uměli si vážit kvalitní práce ostatních 
pracovníků a jim svěřených materiálních hodnot. V rámci výuky 
předmětu jsou žáci děleni do dvou zaměření výroba keramiky a 
dekoratér keramiky.  
V rámci výuky předmětu jsou žáci připravováni na získání profesní 
kvalifikace 28-030-H Glazovač/Glazovačka keramiky, 28-007-H 
Točíř/točířka keramiky, 28-008-H Vylévač/Vylévačka keramik a 28-
006-H Výrobce lisované keramiky. 

Obsahové, časové a 
organizační vymezení 
předmětu (specifické 
informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka odborného výcviku je realizována v provozu keramického 
závodu na reálném pracovišti. V 1. ročníku – po bezpečnostním 
školení, základním seznámení s technologickým tokem 
keramického závodu a exkurzi do provozu – jsou žáci rozděleni do 
dvou skupin. Jedna skupina vykonává odborný výcvik 
v prvovýrobě a druhá skupina v dekorační dílně. Ve druhém 
pololetí se skupiny vystřídají. Od 2. ročníku jsou žáci již trvale 
rozděleni do jednotlivých zaměření podle svých schopností. Pod 
vedením instruktora odborného výcviku na pracovišti postupně 
procházejí všemi jednotlivými úkony až po jejich samostatné 
zvládnutí. Instruktor praktikuje metodu individuálního působení a 
práce s každým jednotlivým žákem. Používá vhodné ukázky, 
pracuje s výrobní a technologickou dokumentací a názornými 
ukázkami vzorků. Výklad nových pracovních postupů doplňuje 
názorným předvedením. Kontroluje a koriguje výkon žáka a 
směruje ho k rozvíjení jeho dovedností a odborných schopností. 
Vede ho k poznání vlastností materiálů a jejich využití v průběhu 
technologického procesu.  
Instruktor vštěpuje žákům smysl pro pořádek na pracovišti, 
precizní a odpovědnou práci na dílčích úkonech, technologickou 
kázeň, hospodárné a ekologické zacházení s materiály a 
energiemi. Žáci si při tom osvojují manuální dovednosti, 
prohlubují poznatky získané v ostatních předmětech a učí se je 
účinně využívat v praxi.   

Integrace předmětů  Výroba keramiky 

 Technika a technologie keramické výroby 

 Výtvarná příprava a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 

Kompetence k učení: 
 Při výuce v co největší míře používáme vazby na reálný 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Výrobce a dekoratér keramiky I.  

182 

Název předmětu Odborný výcvik 

uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

pracovní život v oboru tak, aby si žáci vytvořili pozitivní vztah 
k učení a vzdělávání v oboru a měli přehled o možnostech 
dalšího vzdělávání v oboru a svého povolání 

 Tím, že žáci vykonávají odborný výcvik přímo v reálném 
provozu mezi zkušenými pracovníky keramického závodu mají 
k dispozici nepřeberné množství informačních zdrojů a také 
možnost se učit a také získávat zpětnou vazbu o své práci a 
rady, jak ji zlepšovat od těch nejpovolanějších. 

Kompetence k řešení problémů: 
 Při diskuzích o kvalitě jejich práce a možných technologických 

postupech směřujeme žáky k přemýšlení o různých 
možnostech řešení jednoho problému 

 Vedeme žáky k nalezení jádra problému, získávání nových 
informací potřebných k řešení problému, navrhnutí způsobu 
řešení, popř. variant řešení, jeho zdůvodnění, vyhodnocení a 
ověření správnosti zvoleného postupu a dosažených výsledků 

 Vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce druhých, když 
pokračují na předloženém polotovaru. 

 Při práci v keramických provozech a dílnách jsou žáci vedeni 
k týmové spolupráci a ke kvalitní a rychlé komunikaci 
s ostatními zaměstnanci.  

Komunikativní kompetence: 

 Vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru na různé 
technologické postupy 

 Klademe důraz na jazykovou správnost při vyjadřování a také 
na správné používání odborných výrazů z keramického 
prostředí 

Personální a sociální kompetence: 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení i hodnocení druhých, k 
adekvátnímu vystupování a asertivnímu přijímání zpětné 
vazby od zkušenějších pracovníků keramického závodu 

 Předkládáme žákům úlohy, při kterých ověřují získané 
poznatky, kriticky zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí 

 Podporujeme práci v týmu včetně možnosti podílet se svými 
návrhy na možnostech zlepšení práce a řešení úkolů, 
podněcujeme je k nezaujatému zvažování návrhů druhých 

 Vedeme žáky k odpovědnosti a svědomitému plnění úkolů 

 Vzhledem k tomu, že jsou žáci vystaveni fyzicky náročné a 
někdy i nebezpečné práci, učí se odhadovat své fyzické i 
psychické schopnosti, zbytečně se nepřepínat a umět 
odhadnout, na co stačí.  

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 
 Klademe důraz na pochopení významu životního prostředí pro 

člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje 

 Posilujeme uznání hodnoty života, uvědomění si odpovědnosti 
za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování 
ochrany života a zdraví ostatních 
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 Žáci jsou vedeni k pochopení významu zachování tradičních 
řemesel jako významné hodnoty národa v evropském i 
světovém kontextu 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 Vedeme žáky k odpovědnému postoji ke své vlastní profesní 
budoucnosti a k flexibilitě v pracovním životě, klademe důraz 
na celoživotního učení 

 V reálném provozu keramického závodu jsou žáci nuceni 
respektovat obecná práva a povinnostmi zaměstnavatelů a 
pracovníků, zvyknou si na pracovní režim 

 Žáci jsou během výuky nuceni komunikovat adekvátně se 
svými spolupracovníky i nadřízenými o svých potřebách a 
úkolech, prezentovat a obhajovat výsledky své práce a 
přijímat zpětnou vazbu 

 Při každodenním pozorování pracovního života keramického 
závodu si žáci osvojí představu o pracovních, platových a 
jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů 
na pracovníky, konfrontují ji se svými představami a 
předpoklady 

Matematické kompetence: 

 Žáci ve výrobě používají různé formy grafického znázornění 
výrobního procesu (tabulky, diagramy, grafy, schémata, 
výkresy apod.) 

Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě: 
 V rámci svého zaměření žáci dodržují technologické postupy, 

pracují samostatně i v týmu a rozhodují se správně v případě 
náhle vzniklých problémů v pracovním procesu 

 Žáci používají správně platné normy, předepsané jednotky a 
značky; 

 Během výroby keramických výrobků žáci vykonávají tyto 
činnosti: 

 Samostatně si připravují pracoviště; 
 Posuzují vhodnost a správnost aplikace pracovních postupů, 

použitých materiálů, pomůcek a zařízení; 
 Pracují s nářadím, obsluhují stroje a zařízení a provádí jejich 

základní údržbu podle návodů na obsluhu; 

 Prokazují manuální řemeslnou zručnost a uplatňují talentové 
vlohy zejména při individuální výrobě keramických výrobků; 

 Dokončují výrobky předepsanými výrobními způsoby; 
 Posuzují kvalitu výrobků, provádí jejich adjustáž, balí a 

expedují výrobky předepsanými způsoby; 
  

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: 

 Žáci chápou bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i 
druhých i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek k 
získání či udržení certifikátu jakosti dle příslušných norem 
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 Při každodenní práci v keramickém závodě dodržují zásady 
BOZP a chrání zdraví své i ostatních lidí na pracovišti také tím, 
že nepřeceňují své síly a odhadují své fyzické možnosti, 

 Žáci se na pracovišti pohybují bezpečně tak, aby včas 
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a 
byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 

 Žáci jsou vedeni ke každodennímu udržování pořádku a 
ukládání věcí na své místo. 

 Žáci umí poskytnout základní první pomoc při pracovním 
úrazu a ví, koho přivolat na pomoc a jaké administrativní a 
bezpečnostní kroky následují po pracovním úrazu. 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 
 Žákům je na příkladech předkládán fakt, že kvalita je 

významným nástrojem konkurenceschopnosti a dobrého 
jména keramického závodu, jsou vedeni k přísnému 
dodržování standardů kvality výrobků. 

 Žáci si uvědomují význam požadavků zákazníka a jsou vedeni 
k tomu je vždy respektovat. 

 Na základě konkrétních parametrů výrobků a požadavků na 
jejich vlastnosti žáci posuzují kvalitu výrobků svých i svých 
spolupracovníků, chápou, že na nekvalitním polotovaru nelze 
pokračovat 

 Upozorňujeme žáky na význam kvality surovin a dodržování 
technologických postupů při výrobě keramiky 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

 Seznamujeme žáky s významem, účelem a užitečností 
vykonávané práce, jejím finančním a společenským 
ohodnocením 

 Vedeme žáky ke zvažování možných nákladů, výnosů a zisků 
při plánování určité činnosti a ke zhodnocení vlivu na životní 
prostředí a případně i sociálních dopadů 

 Klademe důraz na efektivní hospodaření, nakládání s 
materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

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

 Umožňujeme žákům kontakt s reálnými informačními systémy 
a ICT technologiemi používané v reálném provozu. 

Poznámky k předmětu v 
rámci učebního plánu 

Odborný výcvik je vyučován od 1. do 3. ročníku v provozu 
keramického závodu v týdenních blocích, které se pravidelně 
střídají s týdenními bloky teoretické výuky. Dle organizačního řádu 
keramického závodu a smlouvy o odborné praxi mají žáci 
nastavené bezpečnostní přestávky a přestávku na oběd.  

Způsob hodnocení žáků Podklady pro hodnocení získává učitel instruktor odborného výcviku 
analýzou výsledků praktických úkolů, soustavným diagnostickým 
sledováním žáka při vykonávání běžných denních pracovních úkolů a 
průběžnými ústními rozhovory. Hodnocení žáků je prováděno nejen 
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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, snaha o posun 
v řemeslných dovednostech. 

    

Odborný výcvik 1. ročník Počet vyučovacích hodin: 524.965 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Matematické kompetence 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

základní ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci a požární prevenci 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci  

bezpečnostních rizika a nejčastější příčiny úrazů a 
jejich prevence 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje příklady, jak jim 
předcházet  

první pomoc při úrazu na pracovišti ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti  

povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě 
pracovního úrazu 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu  

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu  

obsluha, běžná údržba a čištění strojů a zařízení v 
souladu s předpisy a pracovními postupy 

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při obsluze strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při běžné údržbě strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při čištění strojů  

dekorační materiály pro konkrétní dekorační techniku dokáže správně zvolit dekorační materiály pro 
konkrétní dekorační techniku  

mletí, míchání, tření a ředění dekoračních materiálů seznámí se s mletím a mícháním dekoračních 
materiálů  

ovládá tření a ředění dekoračních materiálů  

příprava odpovídajících pomůcek a nástrojů podle 
způsobu nanášení barvy na polotovar výrobku 

sám si zvolí a připraví odpovídající pomůcky a nástroje 
podle způsobu nanášení barvy na polotovar výrobku  

skupiny materiálu pro plastickou dekoraci vyjmenuje skupiny materiálu pro plastickou dekoraci  

tahové techniky, nanášení štětcem, tónování ovládá a provádí tahové techniky  

ovládá a provádí nanášení štětcem  
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ovládá a provádí tónování  

vytváření dekoru podle výrobní dokumentace nebo 
referenčního vzorku 

je schopen vytvořit dekor podle výrobní dokumentace  

je schopen vytvořit dekor podle referenčního vzorku  

použití obtiskové dekorace - barvotisk umí provést obtiskovou dekoraci barvotiskem  

popíše obtiskovou dekoraci ocelotiskem  

popíše obtiskovou dekoraci nepřímým sítotiskem  

zdobení stříkáním keramického výrobku popíše zdobení stříkáním keramických výrobků  

zdobení pomocí matovacích solí a leptání, případně 
pískováním 

charakterizuje techniku zdobení pomocí matovacích 
solí a leptání, případně pískování  

nanášení materiálu na plastické dekory popíše nanášení materiálu na plastické dekory  

připrava pracoviště, nářadí, formy, materiál a jejich 
kontrola 

umí si připravit pracoviště a nářadí  
ví jak si připravit formy a materiál  

umí sám provést kontrolu připravených forem a 
matriálu  

potřebné osobní ochranné pracovní prostředky dokáže si připravit potřebné ochranné pracovní 
prostředky  

stanovení materiálu a zařízení podle předpisu umí stanovit materiál i zařízení podle předpisu  

uskladňování materiálů ovládá uskladňování materiálů podle zásad jejich 
skladování  

příprava suroviny, hmoty a glazury pro konkrétní 
výrobu z již připravených surovin a hmot od výrobce; 

popíše přípravu suroviny pro konkrétní výrobu z již 
připravených surovin a hmot od výrobce  

umí sám připravit hmoty pro konkrétní výrobu z již 
připravených surovin a hmot od výrobce  

umí si připravit glazury pro konkrétní výrobu z již 
připravených surovin a hmot od výrobce  

základní kontrola složení surovin, hmot a glazur 
jednoduchými zkouškami 

popíše základní kontrolu hmot jednoduchými 
zkouškami  

popíše základní kontrolu složení surovin 
jednoduchými zkouškami  
popíše základní kontrolu glazur jednoduchými 
zkouškami  

pracovní nářadí sám si umí zvolit vhodné pracovní nářadí pro 
konkrétní pracovní činnost  

příprava forem umí si sám připravit formy  

volba a dodržování technologických postupů je schopen sám zvolit a také dodržet správný 
technologický postup  

vytváření výrobků točením, litím, lisováním 
jednosměrným nebo izostatickým 

ovládá techniky vytváření výrobků litím  

ovládá techniky vytváření výrobků točením  

charakterizuje techniky vytváření výrobků lisováním 
jednosměrným nebo izostatickým  

vytváření výrobků obráběním, tažením, modelováním 
a ručním formováním, případně z volné ruky 

popíše techniky vytváření obráběním  

popíše techniky vytváření tažením  

popíše techniky vytváření modelováním  

popíše techniky vytváření ručním formováním  

ovládá techniky vytváření z volné ruky  

suroviny v keramické výrobě vyjmenuje keramické suroviny  

charakterizuje vlastnosti keramických surovin  

uvede rozdělení keramických surovin  
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plastické a neplastické suroviny vyjmenuje plastické suroviny  

charakterizuje vlastnosti plastických surovin  

vyjmenuje neplastické suroviny  

charakterizuje vlastnosti neplastických surovin  

uvede rozdělení neplastických surovin  

ostřiva a taviva charakterizuje funkci ostřiv v keramické hmotě  

charakterizuje funkci taviv v keramické hmotě  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním, k životu, materiálům, k živé i neživé 
přírodě. Žáci jsou vhodným individuálním přístupem vedeni k pozitivní motivaci k učení a prožitku žáka 
z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Informační a komunikační technologie 

Žáci se učí pracovat s reálnými informačními systémy keramického závodu. 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci duální výuky přímo v reálném provozu keramického 
závodu. Díky každodennímu styku s výrobním pracovištěm a zkušenými pracovníky žáci získají komplexní 
přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i aktuálním rozvoji 
technologických postupů a strojních zařízení. 
Získávají tak relevantní informace o aktuálních situacích ve fungujícím keramickém závodu z hlediska 
vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramika a aktuálních trendech v designu keramických 
výrobků. Žáci tak mají přehled také o současné situaci na trhu práce ve svém oboru. 

Člověk a životní prostředí 
Při práci s různými materiály a strojními zařízeními je kladen důraz na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
Během osvojování základních technologických postupů práce zase na kvalitu pracovního prostředí, vliv 
pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dovede 
vyhodnotit zátěžovou situaci v pracovním 
kolektivu a volí vhodné strategie k jejímu 
předcházení 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Popíše 
zdravotní hlediska dodržování BOZP na 
pracovišti i v běžném životě 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
pravidla předcházení nemocem a úrazům na 
pracovišti i v osobním životě 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti --> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

ovládá techniky vytváření výrobků litím --> Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob lití výrobků 

ovládá techniky vytváření výrobků točením --> Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob točení výrobků 

charakterizuje techniky vytváření výrobků 
lisováním jednosměrným nebo izostatickým 

--> Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob lisování výrobků 

popíše techniky vytváření modelováním --> Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje a 
charakterizuje modelování výrobků z 
plastických hmot 

popíše techniky vytváření tažením --> Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje různé 
způsoby vytváření výrobků z keramických 
hmot 

ovládá techniky vytváření z volné ruky --> Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje různé 
způsoby vytváření výrobků z keramických 
hmot 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dovede 
vyhodnotit zátěžovou situaci v pracovním 
kolektivu a volí vhodné strategie k jejímu 
předcházení 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Popíše 
zdravotní hlediska dodržování BOZP na 
pracovišti i v běžném životě 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Objasní 
pravidla předcházení nemocem a úrazům na 
pracovišti i v osobním životě 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti 
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

ovládá techniky vytváření výrobků litím <-- Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob lití výrobků 

ovládá techniky vytváření výrobků točením <-- Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob točení výrobků 

charakterizuje techniky vytváření výrobků 
lisováním jednosměrným nebo izostatickým 

<-- Technologie -> 1. ročník -> charakterizuje 
způsob lisování výrobků 

popíše techniky vytváření modelováním <-- Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje a 
charakterizuje modelování výrobků z 
plastických hmot 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

popíše techniky vytváření tažením <-- Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje různé 
způsoby vytváření výrobků z keramických 
hmot 

ovládá techniky vytváření z volné ruky <-- Technologie -> 1. ročník -> vyjmenuje různé 
způsoby vytváření výrobků z keramických 
hmot 

    

Odborný výcvik 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 612.5 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

základní ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci a požární prevenci 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci  

bezpečnostních rizika a nejčastější příčiny úrazů a 
jejich prevence 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje příklady, jak jim 
předcházet  

první pomoc při úrazu na pracovišti ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti  

povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě 
pracovního úrazu 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu  

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu  

obsluha, běžná údržba a čištění strojů a zařízení v 
souladu s předpisy a pracovními postupy 

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při obsluze strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při běžné údržbě strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při čištění strojů  

vytváření výrobků točením, litím, lisováním 
jednosměrným nebo izostatickým 

ovládá techniky vytváření výrobků točením, litím, 
lisováním jednosměrným nebo izostatickým  

slučování výrobků a použití vhodného spojovacího 
materiálů ke slučování 

umí slučovat keramické výrobky a dokáže zvolit ke 
slučování vhodný spojovací materiál  

dokončovací operace, retuš a čištění výrobků, kontrola 
sílu střepu 

ovládá dokončovací práce, retušování a čištění 
výrobků  

umí zkontrolovat u výrobků sílu střepu  

sušení při ruční výrobě pro konkrétní druh výrobku dokáže zvolit vhodný způsob sušení při ruční výrobě 
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Odborný výcvik 2. ročník Počet vyučovacích hodin: 612.5 

pro konkrétní druh výrobku  

zakládání a sušení výrobků v sušárně a její obsluha umí zakládat a sušit výrobky v sušárně, zvládne 
obsluhu sušárny  

sušení keramických výrobků charakterizuje a popíše teorii sušení  
charakterizuje vlastnosti vzduchu k sušení  
charakterizuje změny ve výrobku během sušení, vznik 
napětí ve střepu  

vysvětlí moderní způsoby sušení používané pro výrobu 
keramiky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Žáci se učí pracovat s reálnými informačními systémy keramického závodu. 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním, k životu, materiálům, k živé i neživé 
přírodě. Žáci jsou vhodným individuálním přístupem vedeni k pozitivní motivaci k učení a prožitku žáka 
z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci duální výuky přímo v reálném provozu keramického 
závodu. Díky každodennímu styku s výrobním pracovištěm a zkušenými pracovníky žáci získají komplexní 
přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i aktuálním rozvoji 
technologických postupů a strojních zařízení. 
Získávají tak relevantní informace o aktuálních situacích ve fungujícím keramickém závodu z hlediska 
vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramika a aktuálních trendech v designu keramických 
výrobků. Žáci tak mají přehled také o současné situaci na trhu práce ve svém oboru. 

Člověk a životní prostředí 
Při práci s různými materiály a strojními zařízeními je kladen důraz na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
Během osvojování základních technologických postupů práce zase na kvalitu pracovního prostředí, vliv 
pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

dokáže zvolit vhodný způsob sušení při ruční 
výrobě pro konkrétní druh výrobku 

--> Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje a 
popíše teorii sušení 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka <-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

v případě pracovního úrazu telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

dokáže zvolit vhodný způsob sušení při ruční 
výrobě pro konkrétní druh výrobku 

<-- Technologie -> 2. ročník -> charakterizuje a 
popíše teorii sušení 

    

Odborný výcvik 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 560.032 

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 Komunikativní kompetence 

 Personální a sociální kompetence 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 Matematické kompetence 

 Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi 

Učivo ŠVP výstupy 

základní ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci a požární prevenci 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární prevenci  

bezpečnostních rizika a nejčastější příčiny úrazů a 
jejich prevence 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a nejčastější 
příčiny úrazů na pracovišti, vyjmenuje příklady, jak jim 
předcházet  

první pomoc při úrazu na pracovišti ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti  

povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě 
pracovního úrazu 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka v případě 
pracovního úrazu  

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v 
případě pracovního úrazu  

obsluha, běžná údržba a čištění strojů a zařízení v 
souladu s předpisy a pracovními postupy 

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při obsluze strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při běžné údržbě strojů  

postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy 
při čištění strojů  

sušení výrobků i forem je schopen sám sušit výrobky  

je schopen sám formy sušit  
příprava výrobků na glazování umí správně připravit výrobky na oglazování  

glazování ruční, strojní a na linkách ovládá způsoby glazování ručně, strojně i na linkách  

zakládání výrobků do pece umí správně zakládat výrobky do pecí  

pálicí pomůcky sám si zvolí vhodné pálící pomůcky  

průběh pálení popíše způsob kontroly průběhu výpalu  

pracovní pomůcky potřebné k naložení a obsluze pece umí používat bezpečné pracovní pomůcky potřebné k 
naložení a obsluze pece  

třídění a broušení výrobků, vady a jejich odstranění dokáže sám třídit a brousit výrobky  

umí určit vady a odstranit je vhodným způsobem  
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Odborný výcvik 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 560.032 

dokončovacích operací po výpalu sám si zvolí vhodnou technologii dokončovacích 
operací a umí je provádět  

dokáže provádět dokončovací operace  

úpravy keramických surovin dokáže popsat a provést úpravy keramických surovin  

přejímka, uskladnění a doprava keramické hmoty dokáže popsat a provést přejímku keramické hmoty  

dokáže popsat a provést uskladnění keramické hmoty  

dokáže popsat a provést dopravu keramické hmoty  

zakládání do pecí, pálicí pomůcky popíše a provede zakládání do pecí  

zná a používá pálicí pomůcky  

pálení keramických výrobků vysvětlí procesy probíhající při výpalu  

vysvětlí podstatu pálení  

základní kontrola složení surovin, hmot a glazur 
jednoduchými zkouškami 

popíše a provede základní kontrolu složení surovin 
jednoduchými zkouškami  
popíše a provede základní kontrolu hmot 
jednoduchými zkouškami  
popíše a provede základní kontrolu glazur 
jednoduchými zkouškami  

technická výstupní kontrola, balení výrobků a 
expedice výrobků 

je schopen správně popsat a provést výstupní 
technickou kontrolu  

je schopen správně popsat a provést balení výrobků  

je schopen správně popsat a provést expedici výrobků  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Občan v demokratické společnosti 
Výuka je vedena s důrazem na kladný přístup žáka k sobě i ostatním, k životu, materiálům, k živé i neživé 
přírodě. Žáci jsou vhodným individuálním přístupem vedeni k pozitivní motivaci k učení a prožitku žáka 
z úspěchu svého i skupiny. 
Rozvíjí se čtenářská i mediální gramotnost žáka (schopnost získat informaci, zhodnotit ji, interpretovat 
ostatním a aplikovat ji na již předložení poznatky). 

Člověk a životní prostředí 
Při práci s různými materiály a strojními zařízeními je kladen důraz na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
Během osvojování základních technologických postupů práce zase na kvalitu pracovního prostředí, vliv 
pracovních činností na prostředí a zdraví lidí. 

Člověk a svět práce 

Toto průřezové téma je nejvíce podporováno v rámci duální výuky přímo v reálném provozu keramického 
závodu. Díky každodennímu styku s výrobním pracovištěm a zkušenými pracovníky žáci získají komplexní 
přehled o provozu, organizační struktuře podniků, pracovním uplatnění i aktuálním rozvoji 
technologických postupů a strojních zařízení. 
Získávají tak relevantní informace o aktuálních situacích ve fungujícím keramickém závodu z hlediska 
vývoje technologií, pracovních příležitostí pro keramika a aktuálních trendech v designu keramických 
výrobků. Žáci tak mají přehled také o současné situaci na trhu práce ve svém oboru. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci se učí pracovat s reálnými informačními systémy keramického závodu. 

    

Mezipředmětové závislosti  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

--> Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

sám si zvolí vhodné pálící pomůcky --> Technologie -> 3. ročník -> vyjmenuje 
používané pálící pomůcky při výpalu 
keramických výrobků 

popíše způsob kontroly průběhu výpalu --> Technologie -> 3. ročník -> vysvětlí průběh 
pálicí křivky 

dodržuje základní ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a požární 
prevenci 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

dokáže vyjmenovat bezpečnostní rizika a 
nejčastější příčiny úrazů na pracovišti, 
vyjmenuje příklady, jak jim předcházet 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Vysvětlí 
význam BOZP 

ovládá poskytnutí první pomoci při úrazu na 
pracovišti 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Dokáže 
poskytnout první pomoc 

vyjmenuje, jaké jsou povinnosti pracovníka 
v případě pracovního úrazu 

<-- Vzdělávání ke zdraví -> 1. ročník -> Zná 
telefonní čísla, kterými pomoc přivolá 

sám si zvolí vhodné pálící pomůcky <-- Technologie -> 3. ročník -> vyjmenuje 
používané pálící pomůcky při výpalu 
keramických výrobků 

popíše způsob kontroly průběhu výpalu <-- Technologie -> 3. ročník -> vysvětlí průběh 
pálicí křivky 
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7 Zajištění výuky  

Popis materiálního zajištění výuky  

Výuka oboru probíhá v moderních kmenových a odborných učebnách. Ve všech kmenových 

učebnách je samozřejmostí počítač s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí a připojení 
k internetu. Při výuce je využívána řada odborných učeben:  

 počítačové multimediální učebny   

 jazykové učebny  

 kreslírny vybavené speciálními polohovacími kreslícími stoly i malířskými stojany  

 multimediální učebna s pracovištěm 3D modelování - 3D tisku  

 plně vybavená tělocvična  

Žáci mají k dispozici studovnu s WiFi připojením.  

Praktická výuka keramických dílenských dovedností je zajištěna přímo ve výrobním  provozu u 

partnera školy - keramického podniku v regionu.  

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.    

 

Popis personálního zajištění výuky    

Kompletní výuku zajišťuje tým pedagogických pracovníků. Všichni vyučující mají potřebnou 

kvalifikaci. Dle potřeby může být výuka zajištěna i externími učiteli - odborníky z praxe. 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 školní prevence, kariérového poradce, školního psychologa a 

ředitelky školy, dále koordinátor ICT a koordinátor ŠVP.  

Dále na škole působí koordinátor pro rozvoj gramotností a koordinátor pro vzdělávání žáků cizinců a 

žáků s OMJ. 
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8 Charakteristika spolupráce  

8.1 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s následujícími institucemi:  

místní a regionální instituce,  

možnost praxe u firem,  

neziskové organizace,  

obec/město,  
školská rada,  

vysoké školy.    

8.2 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery  

Společné akce rodičů a žáků  

konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, třídní schůzky  

Pravidelné školní akce  

den otevřených dveří  
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