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1. Identifikační údaje 
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Název školy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

Adresa 
 
REDIZO 

787 01 Šumperk, Gen. Krátkého 30  
 
600171388 

IČ 00851167 

Kontakty sekretariát 

Ředitel Mgr. Irena Jonová 

Telefon +420 583 320 111 

Fax +420 583 215 264 

Email skola@sszts.cz 

www www.sszts.cz 

 

Zřizovatel 

Název Olomoucký kraj  

IČ 60609460  

Adresa 779 00 Olomouc, Jeremenkova 40a  

Kontakt Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Telefon 585 508 111  

Fax 585 508 111  

Email posta@kr-olomoucky.cz  
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2. Charakteristika školy 

2.1. Identifikační údaje oboru  

název oboru Stavebnictví 

kód 36-47-M/01 

stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

délka vzdělávání 4 

forma vzdělávání denní forma vzdělávání 

platnost od 1. 9. 2018 počínaje prvním ročníkem  

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Obsah vzdělávání oboru STAVEBNICTVÍ vychází z Rámcového vzdělávacího programu 
pro obor 36–47–M/01 Stavebnictví. Strukturu obsahu vyjadřuje učební plán oboru. Zahrnuje 
složku všeobecně vzdělávací a odbornou, předměty povinné, volitelné a nepovinné. 
Školní vzdělávací program rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým 
vzdělávacím programem, také výsledky vzdělávání, kompetence a čtyři průřezová témata. 
Propojuje vazby mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti 
v mezipředmětových vazbách. 

V průběhu studia se žáci seznámí s těmito průřezovými tématy:  
• občan v demokratické společnosti  
• člověk a životní prostředí  
• člověk a svět práce  
• informační a komunikační technologie (dále jen ICT).  

Obor Stavebnictví spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního vzdělání 
s maturitní zkouškou a vytváří základní platformu k provádění odborných činností. První dva 
ročníky studia se zaměřují na znalosti a dovednosti žáka převážně z oblasti všeobecného 
stavitelství, od třetího ročníku žák vstupuje do profilového zaměření – Stavební obnova. Tam 
se podrobněji rozvíjí odborné vzdělávání z oblasti rekonstrukcí, obnovy budov a architektury. 
Žák pracuje na konkrétních individuálních zadáních s jasně definovaným výstupem. 

Učební plán vytváří prostor pro předměty rozvíjející kreativitu žáků v oblasti navrhování 
budov a jejich interiérů a díky volitelným předmětům je schopen pružně reagovat na aktuální 
potřeby zaměstnavatelů. 

Koncepce zaměření oboru vychází z připravované změny orientace stavebnictví od tradičních 
technologií, postupů a procesů k informačnímu projektování a zavádění BIM metodiky.  

Všeobecné i odborné předměty se snaží připravit žáka tak, aby splňoval podmínky pro své 
uplatnění v praxi nejenom v rámci České republiky, ale i v Evropské unii. 
Při studiu se uplatňují těsné souvislosti mezi stavební a ekonomickou stránkou stavebního 
díla. Žák je veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům stavební 
činnosti, k dodržování technických zásad a pravidel platné legislativy. 

Velká pozornost se věnuje získávání potřebných dovedností pro práci s kancelářskými 
programy, programy pro realizace prezentací, počítačovými aplikacemi a grafickými 
programy pro projektování staveb v návaznosti na BIM technologie. 
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Praktická výuka se realizuje jednak formou učební praxe v předmětu Praxe v 1. ročníku 
a Projektování budov ve 3. a 4. ročníku, jednak formou souvislé Odborná praxe zařazené do 1. 
- 3. ročníku v délce dvou týdnů na ročník. Odborná praxe prohlubuje získané znalosti a 
dovedností z teoretického vyučování a seznamuje žáka s podmínkami na trhu práce. 

Rychlý vývoj nových materiálů a technologií, nástup BIM technologií a proměnlivé podmínky 
na trhu práce kladou na budoucí absolventy požadavky na osvojení si „životně důležitých“ – 
tzv. klíčových kompetencí.  

Zásadní změna v pojetí studijního programu se projevuje jednak v zaměření se na fázi 
přípravy staveb a vlastní realizaci v praxi, jednak v modifikaci pohledu na rezort stavebnictví 
jako celku. Je nutné ustoupit od klasického bilineárního pohledu na jednotlivé oblasti a učit 
žáka chápat výstavbu objektů a celků jako dynamický, vzájemně provázaný proces vycházející 
ze zpracovaného BIM modelu. To vyžaduje těsnou provázanost jednotlivých předmětů 
odborné složky vzdělávání, vazbu na ostatní vzdělávací oblasti a detailní spolupráci 
předmětových komisí. Mimořádné nároky se kladenou na doškolení učitelů odborných 
předmětů v oblasti BIM technologií a využívání aplikačních programů v jednotlivých 
předmětech.  

 

Organizace výuky  

Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní.  
Teoretické předměty se dělí na všeobecně vzdělávací a odborné, na povinné a nepovinné. 
Jejich rozdělení do ročníků rozpracovává učební plán. 

Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách podle daného předmětu a jeho potřeb. 
Povinné vyučovací předměty mohou doplňovat nepovinné vyučovací předměty, které budou 
nabízeny podle aktuálního zájmu žáků. Žáci si mohou volit mezi dvěma cizími jazyky v pozici 
prvního cizího jazyka (angličtina, němčina). 

Metody a formy vzdělávání rozpracovává preambule každého vyučovacího předmětu. 
Vyučující je volí se zřetelem na charakter vyučovaného předmětu, schopnosti žáka, konkrétní 
situaci v procesu výuky a s ohledem na možnosti školy. 

Předmět Praxe se vyučuje v 1. ročníku v dotaci 4 hodiny týdně. Obsah se zaměřuje na získání 
základních řemeslných dovedností oboru zedník. 

Ve 3. a 4. ročníku pokračuje nácvik praktických dovedností žáka v předmětu Projektování 
budov (v dotaci 4 hodin týdně ve 3. ročníku a 3 hodiny týdně ve 4. ročníku). Žák vytváří 
v individuálním zadání elektronickou dokumentaci stavby s případným využitím 
počítačových aplikací pro zavádění BIM projektování, zpracovává výkazy výměr a připravuje 
vstupy pro přípravu rozpočtu stavby.  Žák se tímto aktivně připravuje na pozici kresliče, 
asistenta projektanta, BIM technika a rozpočtáře. Uplatňuje znalosti z teoretických předmětů 
Pozemní stavitelství, Cvičení z pozemního stavitelství a Materiály, využívá dovednosti kreslit 
v programu ArchiCad z předmětu Grafické programy. 

Odbornou praxi si žák ve spolupráci se školou zajišťují samostatně. Rozvíjí tak své 
komunikační dovednosti, umění oslovit budoucího zaměstnavatele, vylepšuje si orientaci na 
regionálním trhu práce, osvojuje si návyky nutné při hledání zaměstnání. Souvislá Odborná 
praxe se zařazuje v 1. až 3. ročníku v dotaci dvou týdnů za školní rok.  

Výuka je organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveným ředitelem 
školy a schváleným pedagogickou radou. 
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Hodnocení žáků  

Hodnocení žáka se provádí v souladu s platnou legislativou podle školního klasifikačního 
řádu, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického vyučování.  

Různé formy hodnocení – písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřenými úlohami, 
sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení – známkování, slovní hodnocení, 
bodový systém – směřuje k posouzení úrovně získaných znalostí, dovedností, zvládnutí 
základních kompetencí a osobnímu pokroku ve vzdělávání. Významným prvkem při 
hodnocení je úroveň zvládání jednotlivých klíčových kompetencí a průřezových témat. 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami klade pedagog důraz především 
na ten druh jejich projevu, při kterém má žák naději podat lepší výkon. Při klasifikaci 
nehodnotí pedagog neúspěšné výkony takovéhoto žáka, ale vychází především z jeho 
úspěšných výkonů a snahy. Aktivní účast žáků a jejich úspěchy v soutěžích při reprezentaci 
školy se promítnou do celkového hodnocení v souvisejícím předmětu. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou vzděláváni dle vyhlášky č.27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 
2016). Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována na základě výsledků 
speciálního pedagogického vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny je k nim 
přistupováno s ohledem na doporučení speciálních pedagogů a psychologů. Škola disponuje 
školním poradenským pracovištěm, jehož hlavním prvkem je školní speciální pedagog, který 
úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a samozřejmě učiteli všech předmětů, případně 
asistenty pedagoga. Detailně jsou důsledky vyplývající z aplikace Opatření č.j. MSMT-
21703/2016-1, kterým se mění RVP, popsány v Směrnici školy č. SE 34. 

Podpůrná opatření podle této vyhlášky jsou poskytována i žákům nadaným. 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky 
metody: 

• problémové a projektové vyučování 

• práci s informačními technologiemi 

• samostatnost 

• práce v SOČ 

• vytvořit prostor pro jejich vyšší seberealizaci 

• individuální vzdělávací plán. 

 
Požadavky na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu 
Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. 
Respektujeme obecně právní normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně. Požadavky vycházející z těchto právních norem a předpisů se 
musí vztahovat k výkonu činností v rámci teoretické i praktické výuky a musí být doplněny o 
informace týkajících se možných rizik ohrožení zdraví a života žáků, včetně o informacích o 
opatřeních na ochranu před působením těchto rizik. 

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. 

Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným 
zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a 
některých školských zařízení a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Škola se dále řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 
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kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Nácvik a provádění praktických činností probíhá v souladu s 
požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník práce, 
vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mohou mladiství vykonávat 
zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při jednotlivých druzích práce se zdůrazňuje v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů. 

Ve vzdělávacím procesu se řídí bezpečnost a ochrana zdraví při práci platnými právními 
předpisy, prováděcími vládními nařízeními, vyhláškami a normami. Výklad je směřován od 
všeobecného ke konkrétnímu a postihuje jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska 
jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu. 

V prostorách určených pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k dodržování 
bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany podle platných předpisů. Žáci se zúčastní 
minimálně jednou v roce cvičného nácviku evakuace při vypuknutí požáru. 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  

Organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v oboru vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškou stanoví zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška MŠMT č. 
352/2016 Sb. Pro uchazeče s PU se aplikují podpůrná opatření vycházející z vyhlášky č. 
27/2016 (informace MŠMT č.j. 27 388/2016-3). Na základě platné zaregistrované přihlášky 
je uchazeč zařazen do přijímacího řízení, které vypisuje ředitel školy. Ředitel školy stanoví a 
zveřejní v měsíci lednu nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru a 
formy vzdělání a upřesní kritéria přijímacího řízení. 

Zájemci o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor 
vzdělávání. Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje lékař. Případné 
zdravotní omezení závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru vzdělání nebo 
předpokládaného uplatnění. 

Žáci konají přijímací zkoušky. 

2.3. Charakteristika školy 

Střední škola železniční, technická a služeb je největším učňovským zařízením v regionu, 
které svými vzdělávacími aktivitami navazuje na dlouholeté tradice. Aktuální podoba vznikla 
na počátku školního roku 2014/2015 spojením dvou subjektů. Jeden ze subjektů – Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Gen. Krátkého 30 – se hlásí se k odkazu 
živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají do roku 1882, a Živnostenské školy 
pokračovací v Šumperku, otevřené v roce 1920 při obchodní škole. Druhým je Střední škola 
železniční a stavební, Bulharská 8, když v budově školy nejprve v roce 1952 začala působit 
Škola práce se zaměřením na přípravu profesí pro tehdy Československé státní dráhy, posléze 
změněná na klasické Odborné učiliště. Následovalo několik přičlenění (v r. 1998 Středisko 
praktického vyučování Zábřeh a Střední odborné učiliště stavební Šumperk, v r. 2005 Střední 
odborná škola památkové péče Šumperk). Jak v souvislosti s přičleněními, tak i na základě 
požadavků se postupně měnila a rozšiřovala nabídka oborů vzdělání v obou subjektech. 

Stavebně a koncepčně jde dobře fungující ucelené školské zařízení, které poskytuje tříleté 
vzdělávání v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a čtyřletých 
oborech zakončených maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením (včetně dvouletého 
denního nástavbového studia) v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Podoba 
současného stavu byla provázena řadou strukturálních a obsahových změn, kterými škola 
pružně reagovala na strukturální změny v ekonomice regionu. Současný trend ve vzdělávání 
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se maximálně přiblížil potřebám trhu práce a role školy přechází i do sféry celoživotního 
vzdělávání pracujících a poradenské činnosti. 

Kromě vzdělávacích aktivit nabízí škola žákům i celou řadu mimoškolních aktivit, například 
volným vstupem do sportovních a kulturních zařízení, organizováním sportovních turnajů, 
odborných soutěží apod. 

Z charakteristiky školy je zřejmé, že si pro následující období ponechá aktuální nabídku 
studijních programů zakončených závěrečnou nebo maturitní zkouškou. 

Pro další zkvalitnění teoretické i praktické výuky slouží střednědobá strategie rozvoje, která 
se zaměřuje zejména na: 

 reformu stávajících a zavádění nových studijních i učebních oborů podle požadavků 
trhu práce, 

 realizace projektů vedoucích k systému celoživotního vzdělávání, 

 pravidelná modernizace všech oblastí teoretické i praktické výuky, 

 zajištění profesionálních a kvalitních učitelů teoretické i praktické výuky v souvislosti 
se vzrůstající potřebou tvorby nových standardů vzdělávání. 
 

Specifické výsledky vzdělávání: 

 nabídka absolventů podle aktuálního stavu na trhu práce, 

 jazykové dovednosti absolventů (možnost uplatnění v EU), 

 gramotnost absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií.  

2.4. Profil absolventa a kompetence 

Pracovní uplatnění absolventa  

Absolvent se zařazuje do povolání stavební technik, a to v přípravě staveb jako přípravář nebo 
rozpočtář, v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a poskytování inženýrských 
služeb, stavební technik 2. a návrhář částí interiérů, dále při provádění staveb jako 
stavbyvedoucí nebo hlavní mistr, nebo jako BIM technik. 

Ve výrobě stavebních hmot a dílců se uplatňuje coby technolog, provozní 
dispečer, logistik či kontrolor jakosti. Uplatnění nachází absolvent také ve správních 
institucích jako referent státní správy a samosprávy, v pozici technika developerských 
společností při správě a údržbě budov, okrajově v odborných stavebních laboratořích 
a zkušebnách jako stavební technik zkušebnictví i jako pracovník marketingu ve výrobě a při 
prodeji stavebních materiálů a výrobků. 

Díky své specializaci v profilujícím okruhu získává absolvent další možnosti uplatnění, a to 
zejména v pozicích vyžadujících kompetence z oblastí průzkumu staveb, poruch konstrukcí 
a jejich sanace, řešení zásahů do stávajících konstrukcí v souvislosti s modernizací staveb 
a památkovou péčí. 

Profilující předměty otevírají absolventovi cestu na všechny pozice, ve kterých se vyžadují 
prezentační a komunikační dovednosti a díky práci v grafických programech pro vizualizaci 
také na místa návrhářů v koupelnových, kuchyňských a jiných studiích. 

Absolvent oboru je připraven ke studiu na vysokých školách především technického 
zaměření. Dalším vzděláváním si osvojuje potřebné návyky a dovednosti nutné 
k celoživotnímu učení. 

Pro práci na stavbách je vhodné doplnit si vzdělání o získání praktických dovedností ve 
zkráceném jednoletém programu v oboru Zedník pro získání středního vzdělání s výučním 
listem. 
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Absolvent rovněž obdrží doklad o obsahu vzdělávání v rámci programu EUROPASS v českém 
jazyce a anglickém jazyce pro uplatnění se na trhu práce v rámci pracovního trhu států EU, 
pro možnost uplatnění v cizině je v této variantě zařazen předmět Anglický jazyk. 

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého 
vzdělání                                                                                                                                 

Maturitní zkouška se připravuje a organizuje dle zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a na základě vyhlášky č.177/2009Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou. (ve znění pozdějších předpisů 197/2016 a dle 
novelizace nařízení vlády č. 311/2016). 

Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 
zkoušce. Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. 

Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky obsahuje: 

1. Povinnou zkoušku z Českého jazyka 

• komplexní zkouška bez práva volby předmětu konané formou didaktického testu, 
písemné práce a ústní zkoušky. 

2. Povinnou zkouškou z Cizího jazyka 

•  komplexní zkouška bez práva volby předmětu, avšak s právem volby cizího jazyka 

konané formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. 

3. Povinná zkouška z Matematiky 

•  zkouška se koná formou didaktického testu. 

(podle nařízení vlády č. 71/2017 pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání po 
30. září 2021; pro žáky, kteří ukončí před tímto datem, platí možnost volby mezi zkouškou z 
cizího jazyka a matematiky). 

Profilová část maturitní zkoušky 

Je stanovená ředitelkou školy. Slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a dalších 
záměrů. 

Skládá se z části společné, kterou konají všichni žáci, a z části volitelné. 

Společná část profilové maturitní zkoušky obsahuje: 

1. Povinnou profilovou zkoušku – Obhajoba závěrečné práce 
• zkouška se koná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí. 

2. Povinnou profilovou zkoušku – Stavební konstrukce 
• zahrnuje odborné kompetence z oblasti technické a technologické přípravy. 

Zkouška se koná ústní formou. 

Volitelná část profilové maturitní zkoušky zahrnuje: 

3. Povinnou profilovou zkoušku – zkouška s právem volby předmětu. 

Žák si volí jeden z předmětů: 

• Profilující okruh – Stavební obnova (Obnova budov, Architektura, Průzkumy 
staveb). 
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• Aplikovaná informatika (Základy informatiky, Vybrané statě z informatiky, 
Projektování na PC). 

• Ekonomika a stavební provoz. 

• Aplikovaná fyzika (Fyzika, Stavební mechanika).  Zkouška se koná ústní formou. 

 Dále uvedené klíčové i odborné kompetence jsou rozpracovány detailněji v jednotlivých 
předmětech a ročnících, z důvodů přehlednosti jsou obvykle uvedeny jen na jednom místě, 
ale získávání a upevňování je kontinuální proces přítomný ve větší či menší míře v každé 
hodině. 

Odborné kompetence 
Vztahují se k výkonu pracovní činnosti. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon 
konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. 
Odborné vzdělání v oboru směřuje k tomu, že absolvent:  

• Je schopen zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí. 
• Sestaví a s využitím počítačové aplikace vyhotoví jednoduchý rozpočet stavby, provádí 

výkazy výměr. 
• Navrhuje jednoduché pozemní stavby včetně dodatečných stavebních úprav. 
• Vypracuje projektovou dokumentaci s použitím 3D CAD systému s případnou vazbou 

na BIM technologie. 
• Organizuje a řídí stavební práce na pozemních stavbách, směřuje k využívání BIM 

technologií. 
• Zajišťuje správu a údržbu objektů pozemních staveb, je motivován k využívání 

nástrojů pro facility management. 
• Správně volí používané materiály a prvky, má přehled o nabídce trhu včetně prvků 

pro informační projektování. 
• Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
• Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb. 
• Jedná ekonomicky, a to v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 
• Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce v daném oboru. 

 
Mezi specifické výsledky v profilovém zaměření Stavební obnova patří: 

 Rozpozná příčiny poruch konstrukcí. 
Orientuje se ve vývoji architektury a památkové péče, což uplatní při údržbě a obnově 
objektů. 

 
Klíčové kompetence 

Absolvent je po ukončení studia vybaven souborem kompetencí. 

Tak se označují schopnosti a znalosti a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které 
jsou předpokladem pro výkon absolventa v dané činnosti. 

Kompetence se dělí na klíčové a odborné. Neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají 
a doplňují. Žák si je postupně osvojuje a prohlubuje v průběhu celého vzdělávání ve střední 
škole. 

Celkové pojetí vzdělávání je koncipováno tak, aby si absolvent osvojil: 
Kompetence k učení 

• Má pozitivní vztah k učení, ovládá různé techniky učení, efektivně pracuje s textem, 
pořizuje si poznámky z mluveného projevu, využívá různé zdroje informací. 

Kompetence k řešení problémů 
• Samostatně řeší pracovní i mimopracovní situace, při řešení problému uplatňuje 

různé metody myšlení, dokáže pracovat v týmu, je seznámen se základy vedení týmu. 
Komunikativní kompetence 
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• V ústním i písemném projevu v českém jazyce dodržuje jazykové normy, vyjadřuje se 
výstižně a logicky správně, dokáže se účastnit diskuze, formuluje a obhajuje své 
názory a postoje, ovládá odbornou terminologii oboru. 

• Dokáže vypracovat elektronickou prezentaci na dané téma a osobně ji realizovat. 
• Je schopen dorozumět se v jednom světovém jazyce v běžných situacích, dokáže v 

jednoduchých větách hovořit o známé problematice, získá jednoduchou informaci z 
vyslechnutého nebo přečteného textu, ovládá základní terminologii oboru 
stavebnictví. 

Personální a sociální kompetence 
• Odhaduje důsledky svého jednání a je za něj zodpovědný. 
• Stanovuje si osobní i pracovní cíle a priority, snaží se je dosahovat. 
• Zvládá techniku sebehodnocení, přijímá radu i kritiku, pracuje s chybou. 
• Respektuje zásady zdravého životního stylu, přejímá zodpovědnost za své zdraví. 
• Přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 
• Řeší své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný. 

Občanské kompetence a kulturní podvědomí 

• Uvědomuje si význam své aktivní účasti na utváření společenského a kulturního 
života, přispívá k uplatňování hodnot demokracie. 

• Dodržuje zákony, jedná v souladu s mravními principy, uvědomuje si svou národní 
příslušnost, svá lidská práva, respektuje práva druhých, uvědomuje si škodlivost 
rasismu a intolerance. 

• Respektuje nutnost ochrany životního prostředí a jedná v duchu udržitelného rozvoje. 
Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí sociálně 
patologických jevů ve společnosti. Uznává hodnotu života. 

• Má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám. 
• Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a ochrany člověka za 

mimořádných okolností. 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Chápe význam a nutnost osobního rozvoje, a to i v návaznosti na celoživotní učení. 
• Orientuje se na trhu práce, má reálnou představu o podmínkách v oboru 

a požadavcích zaměstnavatelů, získává a vyhodnocuje informace o svém profesním 
uplatnění. 

• Rozumí podstatě a principům podnikání, orientuje se v základních právních normách. 
Matematické kompetence 

• Osvojené matematické a přírodovědné poznatky aplikuje při řešení praktických úloh. 
• Správně používá a převádí jednotky, provádí reálný odhad výsledku. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s nimi 

• Využívá prostředky informačních a komunikačních technologií, pracuje s multimédii 
a s informacemi, komunikuje elektronickou poštou, využívá počítačové aplikace. 

• Uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 
a kriticky přistupuje k získaným informacím, nenechá sebou manipulovat, je 
informačně gramotný. 

2.5. Podmínky realizace 

Materiální zabezpečení výuky  

Výuka teoretických předmětů probíhá v kmenových učebnách. Všechny slouží jako 
multimediální s připojením na internet a disponují výškově stavitelným nábytkem. Pro 
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zobrazování dataprojektorem se využívají bílé tabule nebo plátno. K výuce odborných 
předmětů slouží učebna stavebních oborů. 
Výuka informatiky, rozpočtování a projektování na PC v grafických programech probíhá v 
počítačových učebnách. Obě jsou připojeny ke školní síti a internetu.  Učebny lze využívat i v 
ostatních předmětech. K nácviku prezentačních a komunikačních dovedností se využívá 
videokamera, která žákům poskytuje funkční zpětnou vazbu jednotlivých vystoupení. 
Pořízené záznamy zůstávají majetkem školy a bez souhlasu žáka se nezveřejňují.  
Odborné praxe probíhá v dílnách školy nebo na cvičných stavbách. Žáci si sami pořizují 
montérky, škola je dovybaví pracovními rukavicemi a zapůjčí jim helmy, ochranné brýle a 
respirátory. 

Personální zabezpečení výuky 

Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní učitelé. Jednotliví pedagogičtí pracovníci průběžně 
absolvují odborná školení, semináře a kurzy, čímž získávají pro svou každodenní práci nové 
podněty, aktuální poznatky, dovednosti a náležitou certifikaci.  

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání   

S podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární prevence, 
včetně povinností používání ochranných pracovních pomůcek jsou žáci pravidelně 
seznámeni. 

2.6. Spolupráce se sociálními partnery 

Škola spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, úřadem práce a vytváří řadu kontaktů se 
zástupci regionálních firem, kteří jsou škole nápomocni při výchově a vzdělávání žáků. Ve 
spolupráci s úřadem práce se organizuje řada rekvalifikačních kurzů v oborech, které se na 
škole vyučují. 

K velmi dobré spolupráci dochází se školskou radou a Nadačním fondem SŠŽTS, rodiče, 
případně sami žáci mohou ovlivňovat celou řadu školních aktivit. 

Řada podniků v regionu vytváří dostatečné zázemí pro zajištění odborné praxe žáků.  

Dlouhodobě udržujeme spolupráci s firmami Dektrad ateliér a Mapei při zajišťování 
odborných seminářů, s firmou Wienerberger při poskytování příruček a podkladů pro 
navrhování a s firmami Cegra a Callida při zajištění technické podpory používaného 
softwarového vybavení. 

SPOLUPRÁCE: 

a) při maturitních zkouškách – profilové maturitní zkoušky – se škola obrací 
prostřednictvím zástupce ředitele na zaměstnavatele regionu a na Okresní 
hospodářskou komoru, z důvodů doplnění zkušební komise o odborníka z praxe; 

b) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurze, soutěže, poznávací akce apod. – škola 
prostřednictvím zástupce ředitele, učitelů odborných předmětů zajišťuje tyto akce. 
Exkurze vedou jednotliví vyučující a odborně řídí akce. Z jednotlivých akcí pořizují 
zprávy a závěry šíří v ostatních předmětových komisích; 

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků – organizují zástupci ředitele podle 
schváleného plánu vzdělávání pro konkrétní rok. 

Sociální partnerství, odborná praxe žáků v ŠVP 

Škola má navázánu spolupráci se sociálními partnery, firmami a za účelem získání reálných 
představ o činnostech na firmách výrazně zlepšit kvalitu odborných praxí žáků. 
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Pověřený pracovník kontroluje a reguluje umisťování žáků do firem na výuku odborné praxe. 
Průběžně monitoruje kvalitu praxí u jednotlivých žáků. 
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2.7. Začlenění průřezových témat    

Občan v demokratické společnosti 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – PRVNÍ ČÁST 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan 

Biologicko-chemický základ 

Biologie 

Tělesná výchova 

Tělesná cvičení, Pohybové hry, Gymnastika 

Informační a komunikační technologie 

Prezentace, Programové vybavení počítačů 

2. ročník 

Dějepis 

Novověk (20. století), Starověk 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – TŘETÍ ČÁST 

Občanská nauka 

Člověk a právo, Člověk jako občan 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě 

Aplikovaná informatika 

Multimédia 

Ekonomika 

Podnikání, Podstata fungování tržní ekonomiky 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

Ekonomika 

Daňová soustava a finanční trh 

Člověk a životní prostředí 

Integrace do výuky 
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1. ročník 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství 

Fyzika 

Molekulová fyzika a termika 

Biologicko-chemický základ 

Organická chemie, Biochemie, Ekologie, Životní prostředí 

Tělesná výchova 

Atletika 

Informační a komunikační technologie 

Technické vybavení počítačů, internet a lokální síť 

Odborné kreslení 

Normalizované písmo, nácvik čar 

Stavební materiály 

Vlastnosti stavebních hmot, Kámen a kamenivo, Pojiva, Kovy, 

Plasty, Dřevo a výrobky ze dřeva 

2. ročník 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – DRUHÁ ČÁST 

Dějepis 

Novověk (20. století), Středověk 

Fyzika 

Akustika, Elektřina a magnetismus, Atomová fyzika 

Architektura 

Architektonický náčrt 

Stavební mechanika 

Úvod do učiva 

Geodezie 

Přímé a nepřímé měření vzdáleností, Polohopisné měření 

3. ročník 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – TŘETÍ ČÁST 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě 

Architektura  

Architektonický nákres 

Pozemní stavitelství II  

Akustika, zvukové izolace 

Obnova budov 

Škůdci a ochrana napadeného dřeva, poruchy, opravy a 

rekonstrukce krovů a zastřešení budov 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literatura a ostatní druhy umění 
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Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – ČTVRTÁ ČÁST 

Pozemní stavitelství II  

Technické zařízení budov, Veřejné inženýrské sítě 

 

Člověk a svět práce 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Práce s textem a získávání informací 

Cizí jazyk NEJ 

Tematické okruhy 

Tělesná výchova 

Tělesná cvičení, Gymnastika 

Informační a komunikační technologie 

Textový editor Word, Prezentace 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – DRUHÁ ČÁST 

Cizí jazyk NEJ 

Tematické okruhy 

Dějepis 

Novověk (20. století) 

Biologicko-chemický základ  

Životní prostředí 

Matematika 

Planimetrie, Stereometrie 

Aplikovaná informatika 

Relační databáze – Access 

Geodezie 

Zobrazování a mapová díla ČR 
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3. ročník 

Aplikovaná informatika 

Tvorba www stránek – HTML, PHP, Multimédia 

Ekonomika 

Mzdy, zákonné odvody 

Stavební mechanika 

Základy nauky o pružnosti a pevnosti 

Stavební konstrukce 

Navrhování dřevěných konstrukcí 

Obnova budov 

Rozšiřování, dodatečné zřizování a úprava otvorů 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

Cizí jazyk NEJ 

Tematické okruhy 

Matematika 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

Ekonomika 

Národní hospodářství a EU 

Stavební provoz 

Stavební dílo, Stavební zákon a související předpisy, Finanční a 

ekonomické hodnocení stavby, Rozpočtování, Zadávání veřejné 

stavební zakázky 

Průzkumy staveb 

Památkové průzkumy 

 

Informační a komunikační technologie 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, Literatura a 

ostatní druhy umění 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – PRVNÍ ČÁST 

Biologicko-chemický základ 

Obecná chemie, Anorganická chemie, Biochemie 

Tělesná výchova 

Teoretické poznatky, Tělesná cvičení 
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2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Práce s textem a získávání informací, Literatura a ostatní druhy 

umění, Práce s literárním textem 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – DRUHÁ ČÁST 

Aplikovaná informatika 

Počítačová grafika 

3. ročník 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – TŘETÍ ČÁST 

Cizí jazyk NEJ 

Řečové dovednosti 

Tělesná výchova 

Turistika a sporty v přírodě 

Architektura  

Památková péče 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Práce s textem a získávání informací 

Cizí jazyk – ANJ 

TEMATICKÉ CELKY – ČTVRTÁ ČÁST 

Cizí jazyk NEJ 

Řečové dovednosti, Poznatky o zemích 

Občanská nauka 

Soudobý svět, Člověk a svět (praktická filozofie) 

Matematika 

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

Stavební provoz 

Rozpočtování 

Pozemní stavitelství II 

Technická zařízení budov 

Průzkumy staveb 

Stavební průzkum – zpracování 
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3. Učební plán 

3.1. Přehled a rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do 
ŠVP 

Škola: 
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, 
Bulharská 8 

Kód a název RVP: RVP 36-47-M/01 Stavebnictví 

Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Min. počet 
týdenních 
vyuč. hodin 

Vyučovací předmět 

Počet vyučovacích 
hodin za studium 

týdně celkem týdně 
z toho 
disponibi
lní 

celkem 

Jazykové vzdělávání a komunik. 15 480 
 

20 5  642 

- český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 8 3 255 

- cizí jazyk 10 320 1. cizí jazyk (ANJ, NEJ) 12 2  387 

Společenskovědní vzdělávání 5 160  5  162 

   Občanská nauka 3 
 

96 

   
Dějepis 2 

 
66 

Přírodovědné vzdělávání 6 192  6  198 

   Fyzika 4 
 

132 

   
Biologicko-chemický 
základ 

2 
 

66 

Matematické vzdělávání 12 384 Matematika 12 
 

387 

Estetické vzdělávání 5 160 Literatura 5*  162 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 8 
 

258 

Vzdělávání v ICT 6 192 Infor. a komun. technologie 3 
 

99 

   
Aplikovaná informatika 3 

 
99 

Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika 3 
 

99 

Odborné vzdělávání 37 1184 
 

48 10 1557 

Grafická a estetická příprava 10 320 

Deskriptivní geometrie 2    
 

66 

Odborné kreslení 1 
 

33 

Cvičení z pozemního 
stavitelství 

6 2 198 

   
Architektura 4 1 132 

Technická a technologická 
příprava 

24 768 Stavební materiály 2 
 

66 
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Pozemní stavitelství I 6 2 198 

Stavební mechanika 4 1 132 

Geodezie 3 
 

99 

Stavební konstrukce 6 2 189 

Projektování budov 7 2 222 

Praxe 4 
 

132 

Stavební příprava a provoz 
  

Stavební provoz 3 
 

90 

Odborné vzdělávání – profilující 
okruhy 

18 576 
 

18    570 

   Grafické programy 6  192 

   Rozpočtování staveb 2  63 

   Pozemní stavitelství II 4  126 

   Obnova budov 5  159 

   Průzkumy staveb 1  30 

Předměty mimo profil 0 0  6 6 189 

   
Prezentační a 
komunikační dovednosti 

1  33 

   
Počítačová vizualizace 
staveb 

1  33 

   Architektura pro praxi 2  63 

   Cvičení z matematiky 1  30 

   Cvičení z cizího jazyka 1  30 

Celkem disponibilní dotace 13 416 
  

22 705 

Celkem zákl. dotace 115 3680 Celkem 137 
 

3714 

*  český jazyk spojen s literaturou (estetická výchova) do jednoho předmětu 

3.2. Učební plán ročníkový 

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 2 + 1 3 3 2 + 2 13 

1. cizí jazyk 2 + 1 2 + 1 3 3 12 

Dějepis – 2 – – 2 

Občanská nauka 1 – 1 1 3 

Fyzika 2 2 – – 4 
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Biologicko-chemický 
základ 

2 – – – 2 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Inform. a komunikační 
technologie 

3 – – – 3 

Aplikovaná informatika – 2 1 – 3 

Ekonomika – – 2 1 3 

Deskriptivní geometrie 2 – – – 2 

Odborné kreslení 1 – – – 1 

Cvičení z pozemního 
stavitelství 

2 + 1 2 + 1 – – 6 

Architektura – 2 1 + 1 – 4 

Stavební materiály 2 – – – 2 

Pozemní stavitelství I 2 + 1 2 + 1 – – 6 

Stavební mechanika – 2 + 1 1 – 4 

Geodezie – 3 – – 3 

Stavební konstrukce – – 2 + 1 2 + 1 6 

Praxe 3 + 1 – – – 4 

Projektování budov – – 3 + 1 2 + 1 7 

Stavební provoz – – – 3 3 

Odborné vzdělávání – 
profilující okruhy – 2 8 8 18 

Rozpočtování staveb – – 1 1 2 

Pozemní stavitelství II – – 2 2 4 

Obnova budov – – 3 2 5 

Průzkumy staveb – – – 1 1 

Grafické programy – 2 2 2 6 

Předměty mimo profil – 1 2 3 6 

Cvičení z matematiky – – – 0 + 1 1 

Cvičení z cizího jazyka – – – 0 + 1 1 
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Počítačová vizualizace 
staveb 

– – 0 + 1 – 1 

Prezentační a 
komunikační dovednosti 

– 0 + 1 – – 1 

Architektura pro praxi – – 0 + 1 0 + 1 2 

Celkem základní dotace 29 29 30 27 115 

Celkem disponibilní 
dotace 

5 5 5 7 22 

Celkem v ročníku 34 34 35 34 137 

Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Řízení motorových 
vozidel 

– – 1 – 1 

 

Přehled využití týdnů 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 33 30 

Odborná praxe 2 2 2 – 

Maturita – – – 2 

Časová rezerva 5 5 5 5 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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4. Učební osnovy 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 

4.1.1. Český jazyk a literatura 

Předmět Český jazyk a literatura je součástí všeobecného vzdělávání a tvoří základ pro rozvoj 
klíčových kompetencí, které žák využije pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Cílem 
předmětu je vychovávat žáky ke kultivovanému a sdělnému jazykovému projevu, naučit je v 
souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a 
pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory a postoje, vyhledávat informace 
důležité pro osobní i profesní rozvoj, používat je a předávat. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

• chápali funkci mateřského jazyka, poznali základní jazykové normy a kategorie (s 
ohledem na výuku cizích jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným 
vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné použít určitého tvaru z 
obou oblastí; 

• rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti; 

• uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 

• chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních památek a vážili si jich; 

• uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu porozumění uměleckým 
textům a dovedli vyjádřit vlastní zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být 
tolerantní k názoru druhých; 

• porozuměli odbornému, uměleckému i publicistickému textu a interpretovali jej; 

• orientovali se v současném světě médií, získávali potřebné informace z různých zdrojů 
a kriticky je hodnotili; 

• orientovali se v různých etapách kulturního a společenského vývoje; 

• chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém 
jazyce a Estetické vzdělávání, jehož třetí část (Kultura) je zahrnuta ve ŠVP pro předmět 
občanská nauka. Učivo je rozvrženo do tří oblastí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. 
Vyučovací hodiny jsou rovnoměrně rozděleny na jazykové vzdělávání, komunikační a 
slohovou výchovu a literaturu. Jednotlivé složky se však navzájem propojují a využívají, při 
nácviku komunikačních dovedností lze využívat vědomosti a dovednosti získané při rozboru 
literárních textů, a naopak při analýze literárních textů lze prezentovat a procvičovat nejen 
jazykové, stylistické, literárně teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační 
dovednosti a nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích. 

Oblast jazykového vzdělávání navazuje na znalosti ze základní školy v oblasti pravopisu, 
tvarosloví a syntaxe a prohlubuje je. Rozvíjí slovní zásobu a kultivované ústní i písemné 
vyjadřování. Vede žáky ke správnému užívání mateřského jazyka. Žáci využívají jazykové 
vědomosti a dovednosti v praktickém životě, využívají jazykové příručky, chápou jazyk jako 
jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 
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Oblast komunikační a slohová výchova vede žáky k tomu, aby se vyjadřovali srozumitelně a 
souvisle, formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury osobního projevu pro 
společenské a pracovní uplatnění. Žáci jsou schopni vytvořit slohové útvary z různých 
slohových stylů. 

Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních druhů a žánrů na základě 
četby ukázek, žáci si prohlubují a získávají nové znalosti z literární historie české i světové, 
jsou schopni získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů. Chápou význam umění 
pro člověka, získávají přehled o kulturním dění, chápou umění jako specifickou výpověď o 
společnosti, vytváří si vlastní názor na umění i svět, který zobrazuje. 

Učivo je zařazeno do všech čtyř ročníků, v každém ročníku s touto obsahovou náplní: 

• zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 
• komunikační a slohová výchova 
• práce s textem a získávání informaci 
• literatura a ostatní druhy umění 
• práce s literárním textem. 

V rámci hodin literatury bude kladen důraz na rozbor literárních děl uvedených ve Školním 
seznamu literárních děl k maturitní zkoušce. Žákům bude již od 1. ročníku doporučena četba 
ze školního seznamu tak, aby jejich závěrečný seznam byl v souladu s požadovanými kritérii 
Cermatu. Upřednostňovány budou literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny 
požadované Cermatem k maturitní zkoušce. Za jednotlivé ročníky žák odevzdá čtenářský 
deník s požadovaným počtem přečtených děl.  

 

Mezipředmětové vztahy 

Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se 
doplňuje s občanskou naukou, cizím jazykem, dějepisem a výpočetní technikou. 

 

Metody a formy výuky 

V předmětu Český jazyk a literatura lze využít klasických i netradičních vyučovacích metod: 
dialog, vyprávění, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná a skupinová práce, 
doplňování, testy, frontální opakování, motivace, soutěže, projekty, četba a interpretace 
konkrétních ukázek z literárních děl, referáty o přečtených knihách či zhlédnutých filmech 
(samostatná vystoupení), návštěva knihovny a muzea, filmových a divadelních představení, 
prohlubování čtenářských dovedností. Při výuce jsou vhodné využívány i moderní pomůcky, 
jako jsou audio a video ukázky. Žáci pracují nejen s učebnicemi, ale informace mohou 
vyhledávat v odborné literatuře i pomocí internetu. K dispozici je knihovna. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Ověřování získaných znalostí se prověřuje formou ústní i písemnou, zejména těmito způsoby: 
slohové práce (v každém ročníku dvě slohové práce za rok, buď obě školní, nebo jedna školní 
a jedna domácí), diktáty, doplňovací cvičení, domácí úkoly, didaktické testy, referáty, 
individuální ústní zkoušení, mluvní cvičení. Při celkové klasifikaci vychází učitel z hodnocení 
souboru výsledků práce a motivace k osvojování si dovedností a znalostí českého jazyka a 
literatury. Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. V hodnocení se 
zohlední žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 
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ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

orientuje se ve výstavbě textu 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

orientuje se v soustavě jazyků 

Opakování a upevňování vědomostí ze ZŠ 

Obecné poučení o jazyce, spisovný jazyk, 

hovorová čeština, obecná čeština, nespisovné 

útvary 

Jazykověda a její disciplíny 

Norma a kodifikace spisovného jazyka 

Zvuková stránka jazyka 

Pravopis velkých písmen 

Slovní zásoba 

Slohové rozvrstvení slovní zásoby 

Obohacování slovní zásoby 

Tvoření slov v češtině 

Původ češtiny a její postavení mezi ostatními 

světovými jazyky 

Jazykové příručky a slovníky, zásady práce s nimi 

Komentář 

v písemném projevu si ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole v oblasti znalosti 

českého pravopisu; orientuje se ve výstavbě textu a rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti; ve 

svém vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci; pěstuje přesnost a kulturu 

jazyka; pracuje a rozvíjí praktické dovednosti v práci s nejnovějšími normativními příručkami českého 

jazyka 

pokrytí průřezových témat 
IKT - webové stránky s pravidly českého pravopisu 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstup – Žák Učivo 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vhodně se prezentuje, argumentuje a 

obhajuje svá stanoviska 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary (zpráva, reportáž, 

pozvánka, nabídka…) 

Obecné poučení o slohu 

Slohotvorní činitelé 

Mluvená a psaná forma projevu 

Funkční styly a slohové postupy 

Prostě sdělovací styl 

Vypravování 

Grafická a formální úprava písemných projevů 

Krátké informační útvary (blahopřání, 

kondolence, tel. rozhovor, e-mail, osobní dopis, 

běžný společenský styk) 

Komentář 

vysvětluje funkci slohotvorných činitelů; osvojuje si principy a normy kultivovaného vyjadřování a 

vystupování; vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu; vhodně používá postupy prostě 

sdělovacího stylu a sestaví jeho základní útvary 

pokrytí průřezových témat 
ODS – úspěšné jednání vyžaduje odpovídající vyjadřování 
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PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

rozumí obsahu textu i jeho částí 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

pořizuje z odborného textu výpisky a 

výtah, dělá si poznámky z přednášek a 

jiných veřejných projevů 

má přehled o knihovnách a jejich službách 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

vypracuje anotaci 

Racionální studium textu 

Výpisek, konspekt 

Osnova, anotace 

Orientace v textu 

Techniky a druhy čtení 

Knihovny a jejich služby, noviny, časopisy 

Práce se slovníky a internetem 

Komentář 

sleduje tisky své zájmové oblasti 

pokrytí průřezových témat 
ČSP – orientace v inzerátech s nabídkou práce 

LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu a 

křesťanství 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

Úvod do studia literatury, podstata literatury, její 

funkce a vnitřní členění 

Literární věda a její disciplíny 

Literární druhy a žánry 

Začátky slovesného umění (lidová slovesnost a 

její význam) 

Starověká mimoevropská literatura (nejstarší 

písemnictví, orientální literatura – Bible) 

Základy evropské vzdělanosti (antika) 

Středověká literatura 

Počátky písemnictví na našem území  

Česká literatura v období husitském  

Renesance a humanismus v evropských 

literaturách (pojem renesance a humanismus, 

nejvýznamnější představitelé evropských 

literatur) 

Renesance a humanismus v české literatuře 

Baroko v české literatuře (J. A. Komenský, 

domácí literatura) 

Klasicismus, osvícenectví a preromantismus v 

evropské literatuře 

České národní obrození (dělení, nejvýznamnější 

představitelé a jeho odraz v literatuře) 
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Komentář 

objasňuje význam ústní lidové slovesnosti; seznamuje se s díly a autory jednotlivých uměleckých 

směrů příslušných historických období a jejich významem; vysvětluje vznik písemnictví u nás a 

zařazuje vývoj naší kultury do kontextu kultury evropské včetně významu osobnosti J. Husa; popisuje 

přínos humanismu a vzdělanosti; charakterizuje problematiku období pobělohorského; vysvětluje 

aktuálnost pedagogických názorů J. A. Komenského; rozumí společenské funkci divadla 

pokrytí průřezových témat 
IKT– možnost prohlížení starověkých písemných památek na internetu 

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

text interpretuje a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

Základy literární vědy 

Literární druhy a žánry 

Struktura literárního díla 

Četba a interpretace literárního textu 

Metody interpretace textu 

Využití poznatků z literární teorie při analýze 

textu 

Zpracování informací z různých druhů médií 

Tvořivé činnosti 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 
jazykově správně; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 

 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 
Internet; 
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 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií. 

2. ročník, 3 h týdně, povinný 

ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

Upevňování pravopisných a syntaktických 

znalostí a dovedností 

Opakování slovních druhů, tvaroslovný rozbor 

Slovo a jeho významy 

Vývoj spisovné češtiny 

Jazyková kultura 

Věta a výpověď 

Stavba věty jednoduché, větné vztahy 

Syntaktický rozbor 

Druhy slovníků a práce s nimi 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstup – Žák Učivo 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

sestaví základní projevy 

administrativního stylu 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary 

orientuje se ve výstavbě textu 

Popis prostý a odborný, líčení 

Charakteristika 

Administrativní styl – úřední dopis, žádost, plná 

moc, strukturovaný životopis, inzerát 

Neverbální komunikace 

Referát 

Komentář 

prokazuje znalost základních administrativních projevů a schopnost aplikace teoretických vědomostí v 

praxi 

pokrytí průřezových témat 
ČSP – přihlášky do konkursu, životopis, motivační dopisy 

PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

samostatně zpracovává informace 

Získávání a zpracování informací z textu 

Anotace 

Rešerše 

Konspekt 
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rozumí obsahu textu i jeho částí 

vypracuje anotaci 

Resumé 

Komentář 

zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, rozumí obsahu textů i jeho částí; vypracuje anotaci 

pokrytí průřezových témat 
IKT – efektivní vyhledání relevantních zdrojů a výběr podstatného 

LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

Romantismus ve světové literatuře 

Český romantismus (K. H. Mácha, K. J. Erben) 

Realismus ve světové literatuře 

Počátky realismu v české literatuře (K. H. 

Borovský, B. Němcová) 

Česká literatura 60. let 19. století – májovci 

Česká literatura 70. a 80. let 19. století – 

ruchovci, lumírovci 

Realismus v české literatuře 80. – 90. let 

Realismus v historické a venkovské próze 

Naturalismus 

Komentář 

seznamuje se s díly a autory jednotlivých uměleckých směrů příslušných historických období a jejich 

významem 

pokrytí průřezových témat 

IKT – využívá informace z literární oblasti 

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

text interpretuje a debatuje o něm 

Četba a interpretace literárních textů 

Využití poznatků z literární teorie při analýze 

textu 

Zpracování informací z různých druhů médií 

pokrytí průřezových témat 
IKT - blogy literárních kritiků 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 
pořizovat si poznámky. 
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KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na 
běžná i odborná témata; 

 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 
vytvořen pozitivní vztah. 

3. ročník, 3 h týdně, povinný 

ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

Procvičování pravopisných a tvaroslovných 

znalostí 

Vývojové tendence současné češtiny 

Základní způsoby tvoření slov 

Psaní slov přejatých 

Řeč přímá a nepřímá 

Tvaroslovné kategorie sloves 

Neohebné druhy slov 

Opakování větných členů a věty jednoduché 

Druhy vět podle postoje mluvčího 

Druhy vedlejších vět 

Souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi 

větami hlavními 

Všestranné jazykové rozbory 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstup – Žák Učivo 

využívá emocionální a emotivní stránky 

mluveného slova, vyjadřuje postoje 

neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní 

(kritizovat, polemizovat) 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary (zpráva, reportáž, 

pozvánka, nabídka ...) 

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

Charakteristika dialogu, diskuse, polemiky 

Odborný styl a jeho útvary 

Výklad 

Kritika, recenze, úvaha, esej 

Publicistický styl a jeho útvary (zpravodajství, 

úvodník, komentář, reportáž, fejeton, interview) 
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pokrytí průřezových témat 
ODS – kritika bez následné diskuse a dialogu nemá přínos pro nikoho 

PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

pořizuje z odborného textu výpisky a 

výtah, dělá si poznámky z přednášek a 

jiných veřejných projevů 

má přehled o denním tisku a tisku své 

zájmové oblasti 

rozumí obsahu textu i jeho částí 

zaznamenává bibliografické údaje 

Získávání a zpracování odborného textu 

Publicistické druhy a žánry textu 

LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

Moderní směry ve světové kultuře a literatuře na 

přelomu 19. a 20. století (impresionismus, 

symbolismus, dekadence) 

Prokletí básníci 

Česká moderna 

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století -  

generace buřičů 

Významní představitelé světové prózy 1. pol. 20. 

století 

Pražská německá literatura – F. Kafka 

Česká próza 1. pol. 20. století (její rozdělení a 

představitelé) 

Charakteristika směrů 1. pol. 20 století a její 

nejvýznamnější představitelé (kubismus, 

futurismus, dadaismus, surrealismus, 

expresionismus) 

Světová literatura 1. pol. 20. stol. – próza, drama 

Česká poezie 1. pol. 20. století (Devětsil, 

proletářská poezie, poetismus, surrealismus) a 

její nejvýznamnější představitelé 

České drama 20. století 

Literatura za okupace (významné osobnosti, 

Skupina 42) 

Komentář 

vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl; uvědomuje si propojení slovesné kultury a ostatních druhů 

umění; popisuje odkaz evropských myšlenkových směrů pro moderního člověka; vysvětluje hlavní 

literární směry; hovoří o nejvýznamnějších autorech a jejich dílech; aktivně poznává divadlo současné i 

minulé 

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 33 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

Práce s knihou 

Výměna literárních zkušeností 

Zpracování informací z různých druhů médií 

Komentář 

reprodukuje úryvky z literárních děl; v textu ukazuje různé přístupy autora k zobrazované skutečnosti 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 
výsledků svého učení ze strany jiných lidí. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

 zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad apod.). 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, 

 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí. 

4. ročník, 2 + 2 h týdně, povinný 

ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

orientuje se ve výstavbě textu 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování 

Upevňování a prohlubování znalosti pravopisu a 

tvarosloví 

Vývoj českého pravopisu 

Výstavba textu, skladebný rozbor 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 
Odborný styl a jeho útvary 

Umělecký styl a jeho útvary 
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vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

přednese krátký projev 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k 

nim kriticky 

rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických příkladech 

slohový útvar 

Projev, proslov 

Systematizace všech slohových útvarů 

pokrytí průřezových témat 
ODS – vystoupení před veřejností (třídou) 
ČSP – sebeprezentace 

PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí obsahu textu i jeho částí 

zaznamenává bibliografické údaje 

samostatně zpracovává informace 

Rozbor uměleckých textů v návaznosti na 

probírané literární učivo 

Zpětná reprodukce textu a jeho transformace do 

jiné podoby 

Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost 

pokrytí průřezových témat 
IKT – citace z internetových zdrojů 

LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

orientuje se v nabídce kulturních institucí 

Umělecké proudy ve světové literatuře 2. pol. 20. 

století  

Nejvýznamnější představitelé světové poezie, 

prózy a dramatu 2. pol. 20. století 

Česká literatura a její nejvýznamnější 

představitelé v období 2. pol. 50. let a 60. let 

Česká literatura 70. a 80. let (oficiální literatura, 

samizdatová a exilová literatura) 

Vývoj české dramatické tvorby ve 2. pol. 20. 

století  

Současná česká literatura 

Komentář 

rozpoznává etické a umělecké hodnoty literárního díla 

pokrytí průřezových témat 
ČŽP - literatura formuje vnímání estetiky prostředí 
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PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

má přehled o slohových postupech 

uměleckého stylu 

text interpretuje a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie 

Metody interpretace textu 

Korekce jazykových a stylistických chyb 

Využití literárních poznatků při analýze textů 

Komentář 

popisuje charakteristické znaky různých literárních textů, rozdíly mezi nimi, reprodukuje text i jeho 

části 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 

vytvořen pozitivní vztah. 

4.1.2. Cizí jazyk – ANJ 

Předmět Anglický jazyk doplňuje a prohlubuje systém jazykového vzdělání žáků a navazuje 
na učivo základní školy. Směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a 
komunikativních dovedností, odpovídajících stupnici B1 Společného evropského 
referenčního rámce. Výuka navazuje na znalosti z dalších vyučovacích předmětů – českého 
jazyka, dějepisu, občanské nauky, informační a komunikační technologie.  

 
Charakteristika učiva  

Procvičují se řečové dovednosti (produktivní, receptivní, interaktivní ústní i písemné), rozvíjí 
se jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, mluvnice, pravopis), obojí s využitím 
tematického zaměření obsahu (základní tematické okruhy, komunikační situace, komunikace 
v profesní oblasti). Pořadí témat je orientační, může být pozměněno podle učebnice, která 
bude pro daný ročník používána; taková změna však nemá zásadní vliv na celkovou slovní 
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zásobu ani na úroveň znalostí gramatiky, které jsou nezbytné pro zvládnutí maturitní 
zkoušky. Na předmět navazují Cvičení z ANJ. 

 
Metody a formy výuky  

V procesu osvojování si cizího jazyka vyučující motivuje žáky a podporuje jejich vůli a zájem 
učit se jazyky. V hodinách vytváří učitel přátelskou, pracovní a tvůrčí atmosféru, rozvíjí a 
podporuje zájem žáků o studium anglického jazyka. Učitel vychází z kontextu přiměřeného 
znalostem, dovednostem, věku a potřebám žáků. Při upevňování jazykových prostředků žáků 
se učitel opírá o jejich znalost struktury mateřského jazyka nebo jiného cizího jazyka, 
upozorňuje na odlišnosti jazykových prostředků angličtiny, zobecňuje, systematizuje a 
porovnává jazykové jevy. K rozvoji řečových dovedností jsou používány aktivizující metody a 
formy výuky: metoda dialogu, simulační a inscenační metody, diskuse, beseda, práce ve 
skupinách, samostatné vystoupení žáka, poslech s porozuměním, čtení, didaktické hry, práce 
s textem, překlad, řešení problémů. Jako učební pomůcky se používá odborná literatura – 
učebnice, slovníky, adaptované texty, geografické příručky, cizojazyčné časopisy (Bridge), 
noviny, mapy, audio/video nahrávky, multimediální studijní a výukové programy, internet.  

 

K hodnocení výsledků žáků se používají: didaktické testy, písemné kontrolní práce, frontální 
opakování a zkoušení, individuální ústní zkoušení. Naplňování kompetencí uvedených u 
jednotlivých ročníků a pokrytí průřezových témat je vždy myšleno především v souvislosti s 
užíváním anglického jazyka. 

1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný-volitelný 

TEMATICKÉ CELKY – PRVNÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

porozumí školním a pracovním pokynům 

rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

zaznamená písemně podstatné myšlenky a 

informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a 

zážitcích v podobě popisu, sdělení, 

vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis  

vyhledá, zformuluje a zaznamená 

informace nebo fakta týkající se 

studovaného oboru  

přeloží text a používá slovníky i 

elektronické  

při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy 

tazatele  

uplatňuje různé techniky čtení textu  

ověří si i sdělí získané informace písemně  

vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 

zvukové prostředky daného jazyka a 

koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

Charakteristika osoby  

Můj nejlepší přítel  

Oblečení, móda 

Schopnosti 

Rodinný život  

Moje rodina  

Denní program  

Koníčky, aktivity volného času  

Bydlení, nábytek, domácí práce  

Popis místa  

Škola a systém vzdělávání v ČR, UK, USA  

Orientace ve městě  

Moje město  

Život ve městě a na venkově  

Česká republika a hlavní město Praha 

 

Gramatika:  

Slovosled 

Rozkazovací způsob  
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vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru  

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

Přivlastňovací pád  

Přítomný čas prostý  

Přítomný čas průběhový  

Podmětné a předmětné tázací věty  

There is/there are  

Předložky času a místa  

Minulý čas prostý  

Minulý čas průběhový  

Vyjádření schopnosti v přítomnosti a minulosti 

(can, could, be able to, manage to)  

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména  

Členy, absence členu 

 

Poslech a čtení s porozuměním  

Psaní  

Projev, popis, rozhovor, diskuze 

Komentář 

uvádí charakterové vlastnosti osobnosti; popíše vzhled osobnosti (oblečení, rysy, části těla); sdělí, jak si 

představuje svého nejlepšího kamaráda, jaké by měl mít vlastnosti, co by měl umět, co by měl mít 

společného; sdělí jméno, věk, vlastnosti, koníčky, povolání, bydliště a telefonní číslo svého přítele; 

vyjádří mínění o ostatních lidech; zná materiály, které se používají k výrobě oděvů; bez problémů 

rozlišuje barvy a vzory; popíše oblečení své i jiné osoby; zná druhy obuvi a umí rozlišit, při jakých 

příležitostech se které nosí; popíše pracovní a sportovní oděv; ví, které oblečení si oblékne do divadla, 

na ples, na svatbu; umí si koupit svou velikost; umí nabídnout zákazníkovi oblečení dle jeho přání, 

vybere správnou velikost; vyjmenuje a popíše členy své rodiny; představí sebe a svou rodinu; 

vyjmenuje členy své širší rodiny a chápe příbuzenské vztahy; popíše povahové rysy členů své rodiny; 

popíše průběh vlastní rodinné oslavy; pozve přátele na oslavu, a to jak telefonicky, tak písemně; 

vysvětlí, co obnáší denní režim; popíše svůj typický všední den; vyjmenuje obecné denní povinnosti; 

popíše, jak tráví víkendy a prázdniny; vymezí svůj volný čas; naplánuje si libovolné činnosti ve svém 

volném čase; vyjmenuje aktivity, kterým je možné se ve volném čase věnovat a popíše ty, kterým se 

věnuje sám; řekne, které aktivity ho baví a které ne; zeptá se, jak tráví volný čas druhá osoba, předá 

tuto informaci třetí osobě; vysvětlí rozdíl mezi aktivní a pasivní relaxací a uvede příklady; vyplní 

přihlášku do kurzu; vysvětlí, kde bydlí; popíše svůj dům, byt; vyjmenuje části domu nebo bytu, název, 

účel a vybavení jednotlivých pokojů; pozná a vyjmenuje jednotlivé druhy obydlí (byt, rodinný dům, 

řadový dům, vila, …); pojmenuje kusy nábytku v jednotlivých pokojích; sdělí, jaké vykonává domácí 

práce a jaké používá domácí spotřebiče podle druhu místnosti; porovná bydlení ve městě a na vesnici; 

odpoví na inzerát ohledně prodeje/koupě domu/bytu v novinách; připraví si sám inzerát na prodej 

nebo koupi domu/bytu; popíše britský systém vzdělávání; sdělí, kdy začínají Britové s povinnou školní 

docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Britové na střední školu; vyjmenuje 

druhy britských středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné studovat na univerzitě; 

vyjmenuje neznámější univerzity v Británii; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a soukromým školstvím v 

Británii; popíše americký vzdělávací systém; sdělí, v kolika letech začínají Američané s povinnou školní 

docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Američané na střední školu; vyjmenují 

druhy amerických středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné studovat na univerzitě; 

vyjmenuje nejznámější univerzity v Americe; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a soukromým školstvím v 

Americe; popíše český vzdělávací systém; sdělí, v kolika letech začínají Češi s povinnou školní 

docházkou a jak dlouho trvá; sdělí, v kolika letech přecházejí Češi na střední školu; vyjmenuje druhy 

českých středních škol; sdělí, od kolika let a jak dlouho je možné v Česku studovat na univerzitě; 
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vyjmenuje nejznámější univerzity v České republice; vysvětlí rozdíl mezi veřejným a soukromým 

školstvím; popíše budovu školy a její místnosti; orientuje se ve školním rozvrhu a vyjmenuje oblíbené 

předměty; popíše průběh výuky a přestávek; udá polohu svého rodného města; vyjmenuje symboly 

rodného města; vypráví o založení rodného města a jeho historii; vyjmenuje a popíše významné 

pamětihodnosti a turistické atrakce nacházející se v rodném městě; popíše okolí a vyjmenuje jeho 

atraktivity; popíše stav a vývoj městské infrastruktury, služeb, průmyslu; souvisle popisuje geografické 

charakteristiky ČR (poloha, rozloha, počet obyvatel, hlavní město, hory, řeky, územní členění); 

vyjmenuje symboly českého státu; orientuje se v české historii; vyjmenuje významné panovníky a 

prezidenty; popíše politický systém ČR; vyjmenuje významné členy vlády a popíše současnou 

politickou situaci v zemi; vyjmenuje organizace, jichž je ČR členem; vyjmenuje stěžejní odvětví 

průmyslu a jejich proměnu v čase; popíše stav českého zemědělství; souvisle vypráví o hlavním městě, 

jeho historii, památkách, kulturním vyžití, dopravě,… 

pokrytí průřezových témat 
ODS – Rodinný život 
IKT – E-mail – pozvánka na narozeninovou oslavu 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

KOMPETENCE K UČENÍ  

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

 ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI  

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií. 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný-volitelný 

TEMATICKÉ CELKY – DRUHÁ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené  

vyjádří písemně svůj názor na text 

vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu  

zaznamená vzkazy volajících  

používá vhodně základní odbornou slovní 

Škola a systém vzdělávání v ČR, UK, USA 

Plány do budoucna 

Vlastnosti, charakter člověka 

Zkušenosti a zážitky 

Roční období 

Předpověď počasí 

Živelné pohromy 

Kultura a média 

Tradice a svátky v ČR, UK, USA 

Bydlení, nábytek, domácí práce 

Můj dům/byt 
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zásobu ze svého studijního oboru  

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru  

domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

Inzerát na koupi domu/bytu 

Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska 

Reálie anglicky mluvících zemí: USA, Kanada, 

Austrálie 

Gramatika: 

Vyjádření budoucnosti pomocí be going to, času 

přítomného průběhového a prostého, will 

Like, be like, look like 

Synonyma, opozita 

Předpřítomný čas prostý 

Příčestí minulé 

Been/gone 

Never, ever, recently, just, already, yet 

So…., Neither… 

Nabídka: Shall I…? I will…? 

Poslech a čtení s porozuměním 

Psaní 

Projev, rozhovor, diskuze 

Komentář 

vyjmenuje jednotlivé mediální prostředky; vyjmenuje nejznámější britské a americké noviny a 

časopisy; sdělí, jakou roli pro něj hraje denní tisk, jak často si jej kupuje; sdělí, co v novinách může 

najít; objasní rozdíl mezi seriózními novinami a bulvárem; objasní rozdíl mezi časopisem a novinami; 

sdělí, jak kolik hodin denně stráví u televize, jak často poslouchá rádio; sdělí, jaké pořady rád sleduje a 

jaké naopak rád nemá; sdělí, co poslouchá v rádiu; vyjmenuje známé světové televizní stanice; sdělí, co 

všechno lze najít na internetu a které informace nejčastěji vyhledává; vyjmenuje nejznámější 

vyhledávače a popíše proces vyhledávání; sám si připraví referát na vybrané téma na základě informací 

z internetu; vyjmenuje druhy umění a sdělí, který se mu líbí; vyjmenuje slavné anglické malíře; vyjádří 

svůj postoj k tanci, zda umí tancovat; popíše průběh tanečního kurzu; vyjmenuje hudební nástroje; 

vyjmenuje hudební žánry a sdělí, které se mu líbí; vypráví o návštěvě koncertu; sdělí, jak často chodí 

do divadla a které hry se mu líbí; vyjmenuje divadelní žánry; sdělí, jak často chodí do kina a jaké filmy 

se mu líbí; vyjmenuje slavné mezinárodní festivaly a oblíbené herce/herečky; sdělí, kolik knih ročně 

přečte a jaké druhy knih má rád; vyjmenuje známé světové spisovatele; vyjmenuje roční období a sdělí, 

která jsou jeho oblíbená a proč; sdělí, kdy začíná jaro, léto, podzim a zima; sdělí charakteristiky 

jednotlivých ročních období; vyjmenuje měsíce v roce a určí, které jsou zimní, jarní, letní a podzimní; 

popíše vlastnosti deštivého, chladného, horkého počasí; vyjmenuje přírodní katastrofy a místa jejich 

nejčastějšího výskytu; orientuje se v předpovědi počasí v novinách, v televizi, na internetu; sám si 

připraví předpověď počasí na den dopředu; přečte teplotu ve stupních Celsia; vyjmenuje britské 

ostrovy a ukáže je na mapě; vyjmenuje země, které patří do Spojeného království; zná geografické 

charakteristiky Velké Británie a dokáže o nich souvisle vyprávět (poloha, rozloha, počet obyvatel, řeky, 

jezera a pohoří, podnebí); popíše britský politický systém; vyjmenuje symboly země; orientuje se v 

britské historii, vyjmenuje důležité panovníky a královny; popíše odvětví, kterým se Británie věnuje, 

důležitá průmyslová města a zemědělské oblasti; zná britskou měnu, druhy britských bankovek a 

mincí; umí na internetu vyhledat směnný kurz; ví, kde se Londýn nachází, jaká je jeho rozloha, na 

které části se dělí, kolik v něm žije obyvatel; orientuje se v londýnských institucích (Parlament, 

Buckinghamský palác, …); vyjmenuje a popíše londýnské památky a turistické atraktivity; zná proslulé 

obchodní domy a obchodní řetězce; zná důležité mezníky londýnské historie; zná specifika dopravy v 
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Londýně; vypráví o svých plánech do budoucna; je schopen správně odhadnout své možnosti; vypráví 

o svých dovednostech, schopnostech a nabytých znalostech; vysvětlí, čím se liší sezonní práce od 

klasického zaměstnání; vyjmenuje některé druhy povolání a popíše náplň jejich činnosti; má představu 

o svém budoucím povolání, zvažuje kritéria ovlivňující jeho výběr; odpoví na inzerát v novinách/na 

internetu; používá frazeologii spojenou s ukončením pracovního poměru; ví, co dělat, aby si práci 

udržel; napíše žádost o práci; napíše strukturovaný životopis; sehraje pracovní pohovor; zná 

olympijské disciplíny; ví, jak často se OH konají a kdy a kde se konaly poslední; vyjmenuje ostatní 

významné sportovní události; rozdělí sporty na zimní a letní; popíše jednotlivé druhy sportu; vysvětlí 

rozdíl mezi sportování pro udržení kondice a profesionálním sportem; vysvětlí, co lidem sport přináší; 

sdělí původ některých sportů; vypráví o sportech v anglicky mluvících zemích a srovná je se sporty 

preferovanými u nás; vyjmenuje sportovní hry a jejich účel; popíše své hodiny tělocviku 

pokrytí průřezových témat 
ČŽP – Počasí a živelné pohromy 

ČSP – Škola a vzdělání a korespondence v zaměstnání 

IKT – Média a Reálie anglicky mluvících zemí 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

3. ročník, 3 h týdně, povinný-volitelný 

TEMATICKÉ CELKY – TŘETÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 

vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

Tradice a svátky v ČR, UK, USA 

Doprava, veřejná doprava 

Cestování, prázdniny, dovolená 

Na letišti, letecká doprava 

Peníze, spoření 

V bance, na poště 

Nakupování 

Byznys a marketing 

Reálie anglicky mluvících zemí 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 41 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

prostředí 

požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

vyplní jednoduchý neznámý formulář 

uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

jazyce 

vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

USA, Washington D.C., New York) 

Gramatika: 

Vyjádření budoucnosti a minulosti 

Předpřítomný čas prostý 

Kontrast času minulého prostého a 

předpřítomného 

Předpřítomný čas průběhový 

Podmínkové souvětí 2. typu (nereálné) 

Předminulý čas 

Slovesné vzorce – slovesa následovaná 

infinitivem, gerundiem 

Definující vztažné věty 

Vztažná zájmena who, which, that, whose, where 

Nedefinující vztažné věty 

Poslech a čtení s porozuměním 

Psaní 

Projev, popis, rozhovor, diskuze 

Komentář 

sdělí datum u jednotlivých svátků; popíše průběh jednotlivých svátků; vyjmenuje tradice, které 

jednotlivé země dodržují; vyjmenuje britské svátky (Nový rok, Svatý Valentýn, Apríl, Velikonoce, 1. 

Máj, Halloween, Noc Guye Fawkese, Vánoce, Boxing day); vyjmenuje americké svátky a významné dny 

(Velikonoce, Den nezávislosti, Den díkůvzdání, Den sv. Valentýna, Halloween); vyjmenuje české svátky 

a významné dny (Nový rok, Den sv. Valentýna, Velikonoce, Apríl, Svátek práce, Památka zesnulých, Sv. 

Mikuláš, advent, Vánoce); umí popsat cestování hromadnou dopravou, autem, autobusem, vlakem, 

letadlem, lodí, na kole a motocyklu; porovná cestování jednotlivými dopravními prostředky z různých 

hledisek (pohodlí, cenová výhodnost, rychlost…); umí si koupit jízdenku, letenku, palubní lístek; 

zarezervuje si pokoj v hotelu telefonicky i písemně; popíše průběh a zážitky z dovolené; správně vyjádří 

cíl cesty a zeměpisnou polohu; vyhledá si trasu na internetu; pojmenuje jednotlivá oddělení v 

obchodním domě; pojmenuje jednotlivé druhy potravin a správně určí, ve kterých odděleních je 

zakoupí; vyjádří množství v kilech, librách, litrech, galonech a pintách; správně určí a přečte cenu; 

zeptá se prodavače/prodavačky na základní zboží a jeho cenu; obslouží zákazníka, pohotově a správně 

reaguje na jeho přání, dodržuje etiketu; popíše proces nakupování, napíše a přečte nákupní seznam, 

vyjmenuje možnosti platby nákupu; vyjmenuje druhy obchodů, které se nacházejí v jeho rodném 

městě; popíše úroveň služeb poskytovaných v souvislosti s nakupováním, jako je např. chování 

prodávajících, kvalita nabízeného zboží, vybavení obchodů, vysvětlí výhody internetového prodeje… 

popíše geografické charakteristiky USA (poloha, rozloha, počet obyvatel); popíše politický systém USA; 

zná hlavní mezníky americké historie a významné historické a politické osobnosti; orientuje se v 

současném politickém a ekonomickém dění v USA; sdělí počet států v USA a popíše jejich rozmístění; 

vysvětlí pojem District of Columbia; popíše město Washington, D. C., kdo zde sídlí, pamětihodnosti, 

turistické atraktivity; popíše město New York, jeho pamětihodnosti, turistické atraktivity 

pokrytí průřezových témat 

ODS: téma Pravidla a chování ve škole, doma, na silnici 

ČŽP: témata Sport, Život ve městě a na venkově 

IKT: téma Počítač a technologie 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 
pořizovat si poznámky. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a 
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

4. ročník, 3 h týdně, povinný-volitelný 

TEMATICKÉ CELKY – ČTVRTÁ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 

publika 

sdělí a zdůvodní svůj názor 

dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 

posluchače 

zapojí se do hovoru bez přípravy 

přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

a zprostředkuje informaci dalším lidem 

komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 

včetně vybrané frazeologie v rozsahu 

daných tematických okruhů, zejména v 

rutinních situacích každodenního života, a 

vlastních zálib 

používá opisné prostředky v neznámých 

situacích, při vyjadřování složitých 

myšlenek 

dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 

Stravovací návyky 

Česká, britská a americká národní kuchyně 

Zdraví a péče o tělo 

Zdravý životní styl 

U lékaře 

Komunikace a technologie 

Reálie anglicky mluvících zemí 

Canada, Australia 

Ochrana životního prostředí 

Opakování maturitních témat 

 

Gramatika: 

Slovesa make, do, get 

Slovesa say, speak, talk, tell 

Přímá a nepřímá řeč 

Trpný rod přítomného a minulého času prostého 

Trpný rod času předpřítomného a budoucího 

Předložkové vazby 

 

Poslech a čtení s porozuměním 

Psaní 
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vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru 

řeší pohotově a vhodně standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované 

situace týkající se pracovní činnosti 

používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 

komunikaci 

prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků studijního 

oboru, a to i z jiných vyučovacích 

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 

s reáliemi mateřské země 

uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí 

ovládá cizojazyčnou agendu 

Projev, popis, rozhovor, diskuze 

 

 

Komentář 

vysvětlí, co si představí pod pojmem zdravý životní styl; vysvětlí rozdíl mezi stravováním doma, ve 

školní jídelně, v restauraci; vypráví o tom, jak se stravovací návyky mění v čase; vyjmenuje druhy jídel, 

která jíme během dne; vyjmenuje nápoje, které můžeme k jídlu pít; vyjmenuje druhy masa, ovoce a 

zeleniny; vyjmenuje způsoby přípravy jídel; popíše kuchyň a prostřený stůl; vyjmenuje místa, kde 

můžeme jíst; vyjmenuje své oblíbené/neoblíbené pokrmy; sdělí, jaké je české národní jídlo; vyjmenuje 

ostatní oblíbené pokrmy; sdělí, co by z českého jídelníčku doporučil cizincům; popíše tradiční 

anglickou snídani; popíše, jak vypadá tradiční anglický oběd a jaké je britské národní jídlo; popíše 

britskou večeři; vyjmenuje oblíbené nápoje Britů; popíše americké stravovací návyky; popíše tradiční 

americké jídlo; vyjmenuje oblíbené nápoje Američanů; vyjmenuje koření a bylinky používané při 

vaření; sdělí, při jakých příležitostech chodíme do restaurace a jak bychom se tam měli chovat; popíše 

jídelní lístek; vyjmenuje typy restaurací; sdělí, co vše je třeba dodržovat, aby žil zdravě; popíše části 

lidského těla, lidské orgány a jejich funkce; popíše návštěvu u lékaře; vyjmenuje druhy nemocí a sdělí, 

jak je možné se chránit proti běžným onemocněním a civilizačním chorobám; vyjmenuje nejběžnější 

druhy léků, způsob a účel jejich užití; vyjmenuje typy komunikace, sdělí, jaké způsoby komunikace 

upřednostňuje; sdělí, co všechno lze najít na internetu a které informace nejčastěji vyhledává; 

vyjmenuje nejznámější vyhledávače a popíše proces vyhledávání; sám si připraví referát na vybrané 

téma na základě informací z internetu; vysvětlí rozdíly mezi dopisem a e-mailem; napíše textovou 

zprávu, umí číst zkratky v textových zprávách; hovoří o výhodách technologie v běžném životě; 

vysvětlí, co je Britské společenství národů a které státy jsou členy, zná zeměpisné charakteristiky 

Kanady (poloha, počet obyvatel, hlavní město, významné památky, významné řeky a jiné vodní plochy, 

pohoří, nejvyšší hora, nejdelší a nejmohutnější řeka, národní parky…); vyjmenuje významná kanadská 

města; zná zeměpisné charakteristiky Austrálie (viz Kanada); orientuje se v australském politickém 

systému; zná zásadní mezníky australské historie; vyjmenuje významná australská města; zná 

zeměpisné charakteristiky Austrálie (viz Kanada); zná zásadní mezníky australské historie; orientuje se 

v australském politickém systému; vyjmenuje významná australská města; vysvětlí pojem životní 

prostředí; vysvětlí dopad katastrof na životní prostředí (přírodní katastrofy a jiné havárie); vysvětlí, jak 

můžeme pomáhat zlepšení životního prostředí; sdělí, co sám dělá pro zlepšení životního prostředí; 

vysvětlí pojem globální oteplování, a s tím spojený skleníkový efekt; vyjmenuje alternativní zdroje 

energie a oblasti použití; vyjmenuje ohrožené druhy a způsoby jejich ochrany 
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pokrytí průřezových témat 

ČŽP: téma Zdraví a péče o tělo  

IKT: komunikace a technologie 

MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

 
Shrnutí a opakování učiva z 1. – 4. ročníku 

Komentář 

upevňuje receptivní a produktivní jazykové dovednosti 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE    

 KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

  vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 
jazykově správně; 

 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

 zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na 
běžná i odborná témata; 

  dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a 
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 
záležitosti, být finančně gramotní. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ; 

 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 
Internet; 

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 
komunikačních technologií; 

 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 
komunikace. 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 
pořizovat si poznámky. 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
nejméně v jednom cizím jazyce. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě. 

4.2. Společenskovědní vzdělávání 

4.2.1. Dějepis 

Předmět Dějepis je součástí všeobecného vzdělávání a plní nezastupitelnou integrující roli při 
začleňování mladého člověka do společnosti, připravuje žáky na aktivní občanský život v 
demokratické společnosti, vytváří historické poznání žáka, a ovlivňuje tak jeho hodnotové 
orientace. Kultivuje historické vědomí žáků, a tím je učí lépe rozumět současnosti. Je založen 
na poznatcích soudobých historických věd a historické informace systematizuje. Výuka 
dějepisu navazuje na poznatky ze základní školy a další společenskovědní předměty, zejména 
na občanskou nauku. Je rovněž podpůrným předmětem pro pochopení literárně historických 
souvislostí v předmětu český jazyk a literatura. Důraz je kladen na přípravu pro praktický 
život. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

• pochopili historický vývoj dnešního světa 
• poznali národní dějiny a uvědomili si svou národní příslušnost 
• chápali evropské integrační procesy a jejich problémy v historii a v současnosti 
• seznámili se s historickými kořeny současných globálních problémů 
• poznali rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou společností 
• dovedli vyhledávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi 
• naučili se kriticky posuzovat skutečnost, která je obklopuje 
• byli schopni vytvářet si vlastní úsudek 
• chápali hodnotu historických a kulturních památek. 

 

Charakteristika učiva  

Výuka předmětu je jako součást společenskovědního vzdělávání zařazena do 2. ročníku s 
časovou dotací 2 hodiny týdně. Učivo tvoří výběr ze světových, zejména evropských, a českých 
dějin, důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století. Při výběru je zachována chronologická 
posloupnost. Zařazeno je také seznámení s regionálními dějinami. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka navazuje na vědomosti získané na základní škole, rozšiřuje a přibližuje je praktickému 
uplatnění v životě a ve společnosti, využívá je pro další vzdělávání a rozvoj osobnosti. Výuky 
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má být zajímavá, nejde jen o získání informací, ale o aktivní přístup k získávání poznatků, 
které lze využít v dalších předmětech. Má žáky stimulovat a rozvíjet jejich intelektové a 
komunikativní dovednosti a pozitivně ovlivňovat životní hodnoty. K dosažení cíle využívá 
frontální výuku i skupinovou práci, samostatnou práci žáků, rozhovor, diskusi, projektové 
úkoly, přednášky, exkurze, výuku podporovanou počítačem a moderními didaktickými 
pomůckami. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Hodnocením výsledů vzdělávání žáka SŠŽTS 
(klasifikační řád). Úroveň znalostí a dovedností je zjišťována písemnými testy. Je rovněž 
hodnocen ústní projev a schopnost vyjadřovat se k historickým skutečnostem. V celkovém 
hodnocení se promítá i aktivní přístup žáka ke studiu dějepisu, samostatnost a schopnost 
produktivní práce v kolektivu. 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

ÚVOD DO PŘEDMĚTU 

Výstup – Žák Učivo 

objasní smysl poznávání dějin a 

variabilitu jejich výkladů 

orientuje se na mapě a pracuje s časovou 

přímkou 

Význam poznávání minulosti a variabilita jejich 

výkladů 

STAROVĚK 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příklady kulturního přínosu 

starověkých civilizací, judaismu a 

křesťanství 

Dědictví a kulturní přínos starověkých civilizací  

Antická kultura  

Judaismus a křesťanství jako základ evropské 

civilizace 

pokrytí průřezových témat 

ODS  - Možnosti občana v historických etapách vývoje společnosti 

STŘEDOVĚK  

Výstup – Žák Učivo 

popíše základní – revoluční změny ve 

středověku a raném novověku 

na příkladu významných občanských 

revolucí vysvětlí boj za občanská i národní 

práva a vznik občanské společnosti  

 

Stát, společnost, křesťanská církev  

Středověká kultura  

Raný novověk  

Humanismus a renesance  

Objevy nových zemí  

Český stát, počátek habsburského soustátí  

Války v Evropě, reformace a protireformace  

Nerovnoměrný vývoj v západní a východní 

Evropě, absolutismus a parlamentarismus  

Osvícenství 
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Komentář 

charakterizuje obecně středověk a jeho kulturu; vysvětluje počátky a rozvoj české státnosti ve 

středověku, dále významné změny, které nastaly v době raného novověku; objasňuje nerovnoměrnost 

historického vývoje v Evropě; charakterizuje umění renesance, baroka a klasicismu; hovoří o významu 

osvícenství 

NOVOVĚK 19.STOLETÍ 

Výstup – Žák Učivo 

objasní vznik novodobého českého národa 

a jeho úsilí o emancipaci 

popíše česko-německé vztahy a postavení 

Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol 

charakterizuje proces modernizace 

společnosti 

Velká francouzská revoluce 

Revoluce 1848/49 v Evropě 

Národní hnutí Evropě a v českých zemích 

Českoněmecké vztahy, postavení minorit 

Dualismus v Habsburské monarchii 

Vznik Německa a Itálie 

Průmyslová revoluce 

Sociální struktura společnosti, zákonodárství, 

věda a umění v 19. století 

Komentář 

na příkladu významných občanských revolucí vysvětluje boj za občanská i národní práva a vznik 

občanské společnosti; objasňuje vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci; popisuje 

česko-německé vztahy a postavené Židů a Romů ve společnosti v 18. a 19. století; objasňuje způsob 

vzniku národních států v Německu a Itálii; vysvětluje způsob modernizace společnosti; na konkrétních 

příkladech uměleckých památek charakterizuje umění 19. století 

NOVOVĚK 20. STOLETÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše evropskou koloniální expanzi 

vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi 

popíše První světovou válku a objasní 

významné změny ve světě po válce 

charakterizuje první Československou 

republiku a srovná její demokracii se 

situací za tzv. druhé republiky (1938–39), 

objasní vývoj česko-německých vztahů 

vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize 

charakterizuje fašismus a nacismus; 

srovná nacistický a komunistický 

totalitarismus 

popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, objasní, 

jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

Vztahy mezi velmocemi – snahy o rozdělení světa  

První světová válka  

České země za 1. sv. války, první odboj  

Poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj v 

Rusku  

Československo v meziválečném období  

Autoritativní režimy – nacismus v Německu a 

komunismus v Rusku  

Hospodářská krize  

Mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech  

Druhá světová válka  

Československo za 2. sv. války  

Druhý československý odboj¨  

Válečné zločiny, holocaust, důsledky války  

Svět v blocích – poválečné uspořádání Evropy  

Poválečné Československo  

Studená válka  
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objasní cíle válčících stran ve Druhé 

světové válce, její totální charakter a její 

výsledky, popíše válečné zločiny včetně 

holocaustu 

objasní uspořádání světa po Druhé 

světové válce a důsledky pro 

Československo 

popíše projevy a důsledky studené války 

charakterizuje komunistický režim v ČSR 

jeho vývoji a v souvislostech se změnami v 

celém komunistickém bloku 

popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a 

vývoj evropské integrace 

popíše dekolonizaci a objasní problémy 

třetího světa 

vysvětlí rozpad sovětského bloku 

uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 

20. století 

orientuje se v historii svého oboru – uvede 

její významné mezníky a osobnosti, 

vysvětlí přínos studovaného oboru pro 

život lidí 

 

Komunistická diktatura v Československu  

Třetí svět a dekolonizace  

Konec bipolarity Východ-Západ  

Příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století 

4.2.2. Občanská nauka 

Charakteristika předmětu 

Cílem vzdělávání v předmětu Občanská nauka je naučit žáky porozumět životu v 
demokratické společnosti, umět se v ní orientovat, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky 
myslet a nenechat se manipulovat. Je nezbytně nutné ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků 
tak, aby byli lidmi slušnými a informovanými, aby byli aktivními občany, kteří si váží 
demokracie a svobody a aktivně usilují o její zachování. Veškeré získané informace žáci 
využijí při styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení otázek svého občanského 
rozhodování týkající se problémů osobních, sociálních a právních. 

Charakteristika učiva 

Svými tematickými celky (Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, 
Soudobý svět, Člověk a svět – praktická filozofie) pokrývá oblast společenskovědního 
vzdělávání. Vzhledem k náplni jednotlivých celků není náhoda, že jejich názvy úzce 
korespondují s názvy průřezových témat. 

 

Metody a formy výuky 

Prvotní a nejdůležitější formou je řízená diskuse žáků a učitele k danému tématu. Vedení 
žáků k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů. U některých témat je nutné 
přistoupit i k přednášce spojené s vysvětlením problému a následné řízené diskusi. Jsou 
využívány i demonstrační metody a pomůcky – výukové videoprogramy, televizní výuka, 
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samostatná i skupinová výuka s využitím verbálních textů – např. tiskoviny, využití 
ikonických textů – fotografie, schémata, mapy aj. a kombinovaných textů (např. film). 

 

Hodnocení žáků 

Základem hodnocení žáků je celková práce žáka během celého pololetí, jeho aktivní přístup 
při diskusích, příprava a prezentace krátké zprávy (aktuality), ústní zkoušení a na konci 
každého tematického celku didaktický test. Hodnotí se i přístup k plnění studijních 
povinností. Veškerá kritéria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

ČLOVĚK V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje současnou českou 

společnost, její etnické a sociální složení 

porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

popíše sociální nerovnost a chudobu ve 

vyspělých demokraciích, uvede postupy, 

jimiž lze do jisté míry řešit sociální 

vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, 

význam vědy a umění 

objasní význam solidarity a dobrých 

vztahů v komunitě 

popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí 

popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

posoudí, kdy je v praktickém životě 

rovnost pohlaví porušována 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat 

rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a 

Společnost, společnost tradiční a moderní 

Hmotná a duchovní kultura 

Kultura, bydlení, odívání 

Mezilidské vztahy 

Postavení mužů a žen, volba životního 

partnera 

Osobnost, sebepoznání, sebevýchova 

Ekologické chování 

Ochrana života a zdraví 

Životní styl 

Sociální mobilita, sociální vztahy 

Osobnost, motivy a postoje 

Vůle, konflikt, stres 

Občan a rodina 

Manželství, rozvod 

Historický vývoj rodiny 

Vyživovací povinnost 

Určení rodičovství 

Náhradní formy péče o dítě 

Zánik kultury …? 

Rozdílná ideologie 

Rasy, etnika, národy a národnosti 

Víra a ateismus, náboženství, církve, sekty 

Náboženství a náboženské konflikty 

Terorismus 
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výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 

domácnosti 

navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a 

jak naložit s přebytkovým rozpočtem 

domácnosti 

popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel 

objasní postavení církví a věřících v ČR; 

vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty a náboženský 

fundamentalismus 

Komentář 

popisuje vhodné společenské chování v daných situacích; použije zásady mravního a společenského 

chování v běžném životě; diskutuje o významu solidarity, o dobrých vztazích v komunitě, ochraně 

zdraví a životů; vysvětluje význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění; popisuje sociální 

nerovnost, postupy, jimiž lze řešit sociální problémy, uvádí, kam se může obrátit, když se dostane do 

složité životní situace; debatuje o problémech migrace lidí; objasňuje funkci rodiny a její význam pro 

jednotlivce i pro společnost; rozlišuje pravidelné a nepravidelné příjmy, navrhuje využití finančních 

prostředků, popisuje majetek v rodině; diskutuje o pozitivech i negativech multikulturního soužití; 

popisuje specifika některých náboženství v ČR, Evropě a světě a možné nebezpečí sekt a náboženského 

fundamentalismu 

pokrytí průřezových témat 

ODS – náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

ČŽP - společnost je součást prostředí 

ČLOVĚK JAKO OBČAN 

Výstup – Žák Učivo 

dovede kriticky přistupovat k mediálním 

obsahům a pozitivně využívat nabídky 

masových médií 

vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 

politickým radikalismem, nebo politickým 

extremismem 

objasní způsoby ovlivňování veřejnosti 

kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu; dovede 

posoudit prospěšné možnosti kultivace a 

estetizace svého vzhledu 

uvede příklady občanské aktivity ve svém 

regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou 

společností; debatuje o vlastnostech, které 

by měl mít občan demokratického státu 

objasní význam práv a svobod, které jsou 

zakotveny v českých zákonech, a popíše 

způsoby, jak lze ohrožená lidská práva 

obhajovat 

vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat 

Svobodný přístup k informacím (druhy médií) 

Etika reklamy 

Základní hodnoty a funkce demokracie 

Stát, jeho funkce a význam 

Práva a povinnosti občanů 

Občan a občanství, občanská společnost 

Extremistická hnutí 

Terorismus, násilí 
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hnutí omezující práva a svobody jiných 

lidí 

charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 

kriminalita,…) 

Komentář 

popisuje funkce sdělovacích prostředků, jak ovlivňují veřejné mínění; objasňuje principy reklamy a 

uvádí její vliv na životní styl občanů; vysvětluje pojem demokracie; vyjmenuje základní úlohy státu; 

vysvětluje pojmy práva a svobody; uvádí využití funkce referenda v ČR a pojmenuje úlohu občana ve 

státě; vyjmenuje podmínky získání občanství a popíše důvody jeho zániku 

pokrytí průřezových témat 

ODS - náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 
lidí. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 
jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; 

 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 
orientace a životních podmínek; 

 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a 
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 
záležitosti, být finančně gramotní. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 
k uplatňování hodnot demokracie; 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 
veřejném zájmu; 

 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

 uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, 
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 

 uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 
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ČLOVĚK JAKO OBČAN 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran 

a svobodných voleb 

uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 

 

Základní historická data státu 

České státní symboly a svátky 

Ústava ČR 

Politický systém a jeho základní pojmy 

Politické strany, koalice – opozice 

Volby, volební kampaň 

Státní správa a samospráva 

Média, přístup k informacím 

Komentář 

popisuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran; pojmenuje význam práv a 

svobod v Ústavě ČR; objasňuje funkce obecní a krajské samosprávy, funkci voleb; vysvětluje význam 

mediální politiky 

pokrytí průřezových témat 

ODS – náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

ČLOVĚK A PRÁVO 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede 

příklady právní ochrany a právních vztahů 

vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost 

popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství 

objasní postupy vhodného jednání, stane-

li se obětí nebo svědkem jednání, jako je 

šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání 

atp. 

popíše, jaké závazky vyplývají z běžných 

smluv, a na příkladu ukáže možné 

důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy 

včetně jejich všeobecných podmínek 

dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 

např. podáním reklamace 

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 

Soudní moc 

Právní odvětví, druhy práva 

Trestné činy – druhy trestů 

Hlavní líčení 

Represivní orgány 

Soustava soudů 

Orgány spjaté s výkonem práva 

Správní řízení 

Kriminalita dětí a mladistvých 

Občanské právo, občanský zákoník 

Odpovědnost za škodu 

Reklamační řízení, reklamační řád 

Občansko-právní řízení (odvolání, odpor, 

dovolání) 

Rodinné právo (vyživovací povinnost, dědění…) 

 

Komentář 

uvádí správný způsob chování při soudním řízení; na příkladech vysvětluje důsledky neplnění smluv 

pokrytí průřezových témat 

ODS – dodržování práv a plnění povinností je základem dobrých vztahů 
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4. ročník, 1 h týdně, povinný 

SOUDOBÝ SVĚT 

Výstup – Žák Učivo 

objasní vznik novodobého českého národa 

a jeho úsilí o emancipaci 

charakterizuje první Československou 

republiku a srovná její demokracii se 

situací za tzv. druhé republiky (1938–39), 

objasní vývoj česko-německých vztahů 

popíše mezinárodní vztahy v době mezi 

první a druhou světovou válkou, objasní, 

jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

objasní uspořádání světa po Druhé 

světové válce a důsledky pro 

Československo 

charakterizuje komunistický režim v ČSR 

v jeho vývoji a v souvislostech se změnami 

v celém komunistickém bloku 

popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace, 

charakterizuje základní světová 

náboženství 

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, 

debatuje o jejich možných perspektivách 

uvede příklady projevů globalizace a 

debatuje o jejích důsledcích 

objasní postavení České republiky v 

Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí 

její politiku 

popíše funkci a činnost OSN a NATO 

vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur a podíl ČR na jejich aktivitách 

České země od r. 1918 do současnosti 

(stručný historický přehled) 

ČR – suverénní a demokratický stát 

ČR a mezinárodní právo 

ČR a Evropa 

EU – orgány, činnost 

OSN – mezinárodní solidarita a pomoc 

NATO – obranná politika ČR 

Globalizace – náš osud (populační 

exploze, morální slepota, násilí…) 

Komentář 

na základě historického přehledu popisuje základní mezníky historie našeho státu 

pokrytí průřezových témat 

IKT – oficiální stránky institucí 

ČLOVĚK A SVĚT (PRAKTICKÁ FILOZOFIE) 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, 

filozofická etika 

dovede používat vybraný pojmový aparát, 

Co je to filozofie 

Základní otázky a oblasti filozofie. 

Dějiny filozofie, její počátky (Indie, Čína) 
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který byl součástí učiva 

dovede pracovat s jemu obsahově a 

formálně dostupnými texty 

debatuje o praktických filozofických a 

etických otázkách (ze života kolem sebe, z 

kauz známých z médií, z krásné literatury 

a jiných druhů umění) 

vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědni jiným lidem 

Antická filozofie 

Křesťanská starověká středověká filozofie. 

Renesanční filozofie 

Filozofie 17. – 19. století 

Marxismus, marxismus-leninismus, 

neomarxismus 

Filozofie 20. století 

Etika – její předmět, základní pojmy 

Lidská svoboda a odpovědnost 

Etické otázky v životě člověka – svoboda a 

mravní 

jednání, svědomí, generační vztahy, 

antikoncepce, 

euthanasie apod.) 

Komentář 

definuje základní filozofické pojmy; vyjmenuje základní názory jednotlivých filozofů a filozofických 

škol; rozčleňuje filozofy do správného období a toto období krátce charakterizuje; pracuje s 

jednoduchými texty a debatuje o základních etických otázkách společnosti; vysvětluje základní smysl 

etiky pro život člověka; popisuje pojmy: mravy, mravnost, morálka, etika a problematická témata 

dneška, mluví o nich s druhými lidmi, sděluje na ně svůj názor 

pokrytí průřezových témat 

IKT – internetové diskuse, vlastní blog na určité téma 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v 
evropském a světovém kontextu. 

4.3. Přírodovědné vzdělávání 

4.3.1. Fyzika 

Charakteristika předmětu 

Přírodní věda Fyzika má za cíl využívání získaných poznatků v profesním i odborném životě 
při porovnávání, popisování a vysvětlování základních přírodních jevů, poznávání základních 
ekologických souvislostí a postavení člověka v přírodě a k dodržování zásad udržitelného 
rozvoje v občanském životě i odborné praxi za aktivní účasti na ochraně a tvorbě životního 
prostředí.  

 

Charakteristika učiva:  

Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku podle části přírodovědného vzdělávání, oblast 
Fyzikální vzdělávání B a je rozdělena do jednotlivých okruhů. Žáci se učí samostatně 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 55 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 
vyhledávat a srovnávat informace, vytvářet si vlastní názor. Poznatky z předmětu jsou 
propojovány s odbornými předměty a praxí a samozřejmě s průřezovými tématy.  

 

Metody a formy výuky  

Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, demonstračních 
pokusů, vyvození poznatků. Je využívána audiovizuální technika, velký důraz je kladen na 
samostatnou i skupinovou práci žáků.  

Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního hodnocení a známkování. Známkou je žák 
hodnocen za samostatnou práci, další hodnocení je prováděno na základě písemného i 
slovního opakování jednotlivých učebních celků a jednotlivých témat.  

Písemné opakování je prováděno formou testu, doplňování do textu, popisováním nákresů, 
zadávání úkolů v oblasti aplikace přírodovědeckého učiva v oboru.  

Je sledována průběžně aktivita žáka při vyučování, práce se zdroji informací, účast na diskusi 
ke konkrétnímu úkolu. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

KINEMATIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti 

řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů 

mezi kinematickými veličinami 

Dráha, rychlost, zrychlení  

Rozdělení pohybů podle trajektorie a změn 

rychlosti  

Pohyb rovnoměrně přímočarý  

Pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený  

Pohyb po kružnici  

Skládání pohybů 

DYNAMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

definuje Newtonovy pohybové zákony a 

aplikuje je v jednoduchých úlohách o 

pohybech 

vypočítá síly, které v přírodě a v 

technických zařízeních působí na tělesa 

Síla, skládání sil, síly v přírodě  

Newtonovy pohybové zákony  

Hybnost, impuls síly  

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 

Výstup – Žák Učivo 

vypočítá mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly 

vypočítá výkon a účinnost při konání 

práce 

vysvětlí zákon zachování mechanické 

energie 

Mechanická práce, mechanická energie  

Potenciální a kinetická energie  

Zákon zachování energie  

Výkon, účinnost  
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GRAVITAČNÍ POLE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní druhy pohybu v 

gravitačním poli 

Newtonův gravitační zákon, gravitační síla, 

intenzita gravitačního pole  

Pohyby v gravitačním poli Země – vrhy  

Kepplerovy zákony  

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 

Výstup – Žák Učivo 

znázorní graficky výslednici sil působících 

na těleso a jejich momenty 

najde těžiště tělesa jednoduchého tvaru 

Moment síly, momentová věta  

Těžiště  

MECHANIKA TEKUTIN 

Výstup – Žák Učivo 

aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh na tlakové síly v tekutinách 

vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině 

Pascalův zákon, tlakové síly a tlak v tekutinách  

Hydrostatický a aerostatický tlak  

Archimédův zákon  

Proudění ideální tekutiny  

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příklady potvrzující kinetickou 

teorii látek 

změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a 

vyjádří ji jako termodynamickou teplotu 

vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi a řeší úlohy 

na teplotní délkovou roztažnost těles 

popíše vlastnosti látek z hlediska jejich 

částicové stavby 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

vypočítá jednoduché případy tepelné 

výměny pomocí kalorimetrické rovnice 

rozezná typy dějů v plynech s použitím 

stavové rovnice pro ideální plyn 

vysvětlí mechanické vlastností těles z 

hlediska struktury pevných látek 

popíše příklady deformací pevných těles 

jednoduchého tvaru a řeší úlohy na 

Hookův zákon 

popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

Základní poznatky termiky  

Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, 

tepelná kapacita, měření tepla  

Tepelné děje v ideálním plynu, první 

termodynamický zákon, práce plynu, účinnost  

Struktura pevných látek a kapalin, přeměny 

skupenství látek 
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popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

Komentář 

charakterizuje principy nejdůležitějších tepelných motorů; uvádí vliv spalovacích motorů na ovzduší a 

objasní důležitost katalyzátorů, sledování emisí, filtrů na komínech u továren, používání ekologických 

paliv v domácnostech a provozech 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – ozonová díra, globální oteplování 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 
empirické) a myšlenkové operace. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 
rozvoje. 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vlastní kmitání mechanického 

oscilátoru  

uvede příklady nuceného kmitání 

mechanického oscilátoru a zná pojem 

rezonance 

rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření v látkovém 

prostředí 

Mechanický oscilátor, harmonický pohyb  

Rychlost a zrychlení kmit. pohybu  

Skládání kmitů  

Kyvadlo, pružina  

Mechanické vlnění postupné  

Interference  

Stojaté vlnění  

Huyghensův princip  

AKUSTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění  

popíše způsoby ochrany proti negativnímu 

vlivu hluku 

Zvukové vlnění  

Vlastnosti zvuku 

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

vypočítá elektrickou sílu v poli bodového 

elektrického náboje 

popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 

Elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické 

pole, tělesa v elektrickém poli, kapacita vodiče  

Elektrický proud v kovech, zákony elektrického 

proudu, elektrické obvody, elektrický proud v 

kapalinách a v plynech  
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vysvětlí princip kondenzátoru a vypočítá 

kapacitu 

formuluje podmínky vzniku elektrického 

proudu v látkách 

řeší úlohy s elektrickými obvody s 

použitím Ohmova zákona 

nakreslí podle schématu elektrický obvod  

řeší úlohy užitím vztahu R = ς*l/S; 

vypočítá práci a výkon elektrického 

proudu 

vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 

kapalin a plynů 

popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN 

vysvětlí princip chemických zdrojů napětí 

uvede typy výbojů v plynech a jejich 

využití 

vypočítá magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem a popíše 

magnetické pole indukčními čarami 

vysvětlí jev elektromagnetické indukce a 

jeho význam v technice 

popíše princip vzniku střídavého proudu  

vyjmenuje základní vlastnosti obvodů 

střídavého proudu 

vysvětlí princip transformátoru a vypočítá 

proud a napětí na cívkách 

vysvětlí vznik elektromagnetického 

kmitání v oscilačním obvodu 

popíše využití elektromagnetického vlnění 

ve sdělovacích soustavách 

Magnetické pole, magnetické pole elektrického 

proudu, magnetická síla, magnetické vlastnosti 

látek, elektromagnetická indukce, indukčnost  

Vznik střídavého proudu, obvody střídavého 

proudu, střídavý proud v energetice, 

transformátor  

Elektromagnetické kmitání,  

Polovodiče, přechod PN, polovodičové součástky  

Komentář 

výklad o vlivu využití příměsových polovodičů na vznik osobních počítačů 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP - diskuse v hodině o důležitosti třídění odpadu a sběru nebezpečného odpadu (elektro), 

především odevzdávání starých baterií a akumulátorů 

OPTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích 

řeší úlohy na odraz a lom světla 

vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a 

polarizace světla 

popíše význam různých druhů 

Světlo a jeho šíření, odraz a lom světla  

Elektromagnetické záření – jeho druhy, 

spektrum elektromagnetického záření  

Vlnové vlastnosti světla – interference, ohyb, 

polarizace  

Zobrazování zrcadlem a čočkou  
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elektromagnetického záření z hlediska 

působení na člověka a využití v praxi 

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

početně a graficky 

popíše oko jako optický přístroj 

vyjmenuje základní typy optických 

přístrojů 

Optické přístroje 

ATOMOVÁ FYZIKA 

Výstup – Žák Učivo 

objasní podstatu fotoelektrického jevu a 

jeho praktické využití 

chápe základní myšlenku kvantové fyziky, 

tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů 

mikrosvěta 

charakterizuje základní modely atomu  

popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony 

vysvětlí podstatu radioaktivity a 

jaderného záření a popíše způsoby 

ochrany před tímto zářením 

popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice 

posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie 

Model atomu, spektrum atomu vodíku, laser  

Nukleony, radioaktivita, jaderné záření, jaderná 

energie a její využití, biologické účinky záření 

Komentář 

žák porovná dopad jaderné elektrárny a tepelné elektrárny na životní prostředí – v rámci domácí úlohy 

vyzvedne klady a zápory; vyhledá na internetu informace o jaderných zkouškách ve světě a způsobu 

ničení jaderného odpadu 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – vliv jaderného odpadu a jaderných zkoušek na životní prostředí, porovnání exhalací z 

jaderných a tepelných elektráren 

VESMÍR 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje Slunce jako hvězdu a 

popíše sluneční soustavu 

popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do 

galaxií 

zná současné názory na vznik a vývoj 

Vesmíru  

vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž 

Sluneční soustava  

Typy hvězd  

Galaxie a vývoj vesmíru  

Výzkum vesmíru 
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astrofyzika zkoumá vesmír 

zná souvislost energie a hmotnosti 

objektů pohybujících se velkou rychlostí 

popíše důsledky plynoucí z principů 

speciální teorie relativity pro chápání 

prostoru a času 

4.3.2. Biologicko-chemický základ 

Cílem předmětu je především naučit žáky využívat poznatků z chemie a biologie v profesním i 
občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech založené 
odpovědi.  

Žák je veden k využívání souborů poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a 
vztazích mezi nimi v dalším vzdělávání a v praxi a k zpracovávání zadaných údajů a 
porovnává je s teorií. Dále ho vzdělávání vede k uplatnění logického myšlení a rozvoji 
získaných vědomostí a dovedností v dalším vzdělávání, v oborové praxi i v občanském životě.  

 
Charakteristika učiva  

Biologicko-chemický základ vychází z přírodovědného vzdělávání.  Chemické vzdělávání je 
zpracováno ve variantě B (stejnojmenné celky), která je určena pro obory se středními nároky 
na chemické vzdělávání. Biologické vzdělávání je realizováno v celku Biologie, Ekologické 
vzdělávání pak v celcích Ekologie a Životní prostředí. Na souvislost obou celků je poukázáno 
při aktivitě Environmentální den. 

 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina.  Učitel volí různé vyučovací metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové 
atmosféře ve třídě. V předmětu budou využívány zejména: popis, žákovský referát, práce s 
obrazovým materiálem, dialog, diskuse, problémové metody, televizní výuka, pomocí nichž se 
rozvíjí klíčové kompetence k učení a řešení problémů. Zvláštní důraz se klade na metody 
klasické, založené na slovním vyjadřování. 

 

Hodnocení výsledku žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. Zvláštní důraz se klade zejména na: 

• hloubku porozumění učiva při ústním zkoušení, 
• schopnost aplikovat poznatky v praxi při řešení chemických rovnic, 
• schopnost samostatně řešit zadané úkoly, 
• aktivitu v hodině. 

Environmentální den: 

 Žák vysvětlí pojem udržitelný rozvoj, vysvětlí význam a způsob třídění odpadu, dle svých 
možností jej separuje. Objasní vliv studovaného oboru na životní prostředí a předloží 
příklady řešení ekologické otázky.  Žák se seznámí s alternativními zdroji získávání energie a 
ekologicky šetrnými technologiemi ve svém oboru. Žák pak jedná v souladu se zásadami 
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ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Aktivita může být splněna také účastí 
např. na akci Den Země. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

OBECNÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby 

zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin 

popíše charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů a jejich umístění v periodické 

soustavě prvků 

popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení 

vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi 

Fyzikální a chemické vlastnosti látek  

Stavba atomu, atom, iont, izotop, nuklid  

Prvek, sloučenina  

Názvy a značky vybraných chemických prvků  

Vlastnosti nekovů a kovů  

Složení roztoků  

Jednoduché chemické výpočty  

pokrytí průřezových témat 

IKT – aplikace Mendělejevova tabulka prvků 

ANORGANICKÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin 

charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

Některé anorganické látky  

Vybrané prvky a anorganické sloučeniny  

pokrytí průřezových témat 
IKT: znázornění – animace chemických reakcí 

ORGANICKÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a 

tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy 

Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, chemické 

vzorce  

Organické sloučeniny – některé zástupce  
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uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

 

 

 

 

 

BIOCHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky 

popíše vybrané biochemické děje 

Biogenní prvky  

Přírodní látky  

Biochemické děje  

Dýchání a fotosyntéza  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

IKT – znázornění přírodních chemických pochodů 

BIOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav 

popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku života 

vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou 

charakterizuje rostlinnou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly 

uvede základní skupiny organismů a 

porovná je 

objasní význam genetiky 

popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav 

vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu 

uvede příklady bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění a možnosti prevence 

Vznik a vývoj života  

Vlastnosti živých soustav  

Buňka bakteriální, rostlinná, živočišná  

Rozmanitost organismů  

Přenos genetických informací  

Zdraví a zdravý životní styl 

EKOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní ekologické pojmy 

charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a 

biotické faktory prostředí (populace, 

Ekologické faktory prostředí  

Potravní řetězce  

Koloběh látek v přírodě a tok energie  

Typy krajiny 
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společenstva, ekosystémy) 

charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

uvede příklad potravního řetězce 

popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

charakterizuje různé typy krajiny a její 

využívání člověkem 

popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstup – Žák Učivo 

hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí 

charakterizuje působení životního 

prostředí na člověka a jeho zdraví 

charakterizuje přírodní zdroje surovin a 

energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 

posoudí vliv jejich využívání na prostředí 

popíše způsoby nakládání s odpady 

charakterizuje globální problémy na Zemi 

uvede základní znečišťující látky v 

ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 

informace o aktuální situaci 

uvede příklady chráněných území v ČR a v 

regionu 

uvede základní ekonomické, právní a 

informační nástroje společnosti na 

ochranu přírody a prostředí 

vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů k 

ochraně životního prostředí 

zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí 

na konkrétním příkladu z občanského 

života a odborné praxe navrhne řešení 

vybraného environmentálního problému 

Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím  

Dopady činností člověka na životní prostředí  

Přírodní zdroje energie a surovin  

Odpady  

Globální problémy  

Ochrana přírody a krajiny  

Nástroje společnosti na ochranu životního 

prostředí  

Zásady udržitelného rozvoje  

Odpovědnost jedince za ochranu přírody a 

životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

ČSP – ekonomické aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji 
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4.4. Matematické vzdělávání 

4.4.1. Matematika 

Charakteristika předmětu 

Matematika ve střední odborné škole má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci 
průpravnou pro odborné vzdělávání, formuje u žáků logický úsudek, schopnost správného 
uvažování, přesnost řešení, schopnost odhadů výsledků. Žák si během vzdělávání uvědomuje, 
že matematika je nezastupitelným prostředkem v mnoha oborech – v přírodních vědách, 
technice, ekonomii. Matematické vzdělávání přispívá k rozvoji abstraktního a analytického 
myšlení, rozvíjí logické uvažování, srozumitelné, věcné a jasné vyjadřování. Tyto schopnosti 
uplatní žáci v dalších odborných předmětech a při obecném řešení běžných i složitějších 
životních situací. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahu RVP pro oblast Matematického vzdělávání. 

Výuka probíhá ve všech ročnících v tříhodinové týdenní dotaci. Ve čtvrtém ročníku ještě na 
předmět navazuje Cvičení z matematiky. 

Učivo obsahuje kromě okruhů středoškolské matematiky i konkrétní témata, která se vztahují 
k profesi, na kterou je studium specializováno (např.: numerické výpočty, procenta, úměra, 
statistika, využití funkcí, posloupností a trigonometrie). Témata vyplývají z požadavků státní 
maturitní zkoušky.  

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení se bude řídit Klasifikačním řádem. 

Důraz bude kladen na: 

• samostatné řešení příkladů při písemné práci, 
• zvládnutí menších celků, průběžné krátké písemné práce a testy 
• plnění domácích úkolů, 
• aktivní přístup k vyučovacímu procesu. 

1. ročník, 3 h týdně, povinný 

ČÍSELNÉ OBORY, MNOŽINY 

Výstup – Žák Učivo 

používá různé zápisy reálného čísla 

provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel 

používá absolutní hodnotu, zapíše a 

znázorní interval, provádí operace s 

intervaly (sjednocení, průnik) 

řeší praktické úlohy s využitím 

procentového počtu 

provádí operace s mocninami a 

Základní pojmy teorie množin  

Vztahy mezi množinami  

Množinové operace  

Aritmetické operace v oboru čísel přirozených, 

celých, racionálních, reálných  

Úlohy na procenta  

Užití trojčlenky  

Mocniny s přirozeným, celočíselným a 

racionálním exponentem, odmocniny  

Intervaly  
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odmocninami Absolutní hodnota reálného čísla 

ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 

Výstup – Žák Učivo 

provádí operace s mnohočleny, lomenými 

výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a 

odmocniny 

Definiční obor a hodnota výrazu  

Početní operace s mnohočleny a lomenými výrazy  

Výrazy s mocninami  

FUNKCE 1. ČÁST (LINEÁRNÍ FUNKCE, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST) 

Výstup – Žák Učivo 

vyjádří pomocí funkcí jednoduché reálné 

situace 

načrtne graf lineární funkce a určí její 

vlastnosti 

Základní poznatky o funkcích, definiční obor, 

obor hodnot, racionální funkce  

Lineární funkce, její graf a vlastnosti  

Nepřímá úměrnost, její graf a vlastnosti  

pokrytí průřezových témat 

CSP 

ROVNICE A NEROVNICE 1. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

používá ekvivalentní úpravy rovnic  

řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich 

soustavy 

Lineární rovnice a jejich soustavy  

Lineární nerovnice s jednou neznámou a 

jejich soustavy  

Rovnice a nerovnice s neznámou ve 

jmenovateli zlomku  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 používat pojmy kvantifikujícího charakteru, 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v 
běžných situacích, 

 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy. 

2. ročník, 3 h týdně, povinný 

FUNKCE 2. ČÁST (KVADRATICKÁ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje lineární a kvadratickou funkci, 

načrtne jejich grafy a určí vlastnosti 
Kvadratická funkce, její graf a vlastnosti 
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ROVNICE A NEROVNICE 2. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

řeší kvadratické rovnice a nerovnice 

Kvadratické rovnice úplné 

Kvadratické rovnice neúplné 

Kvadratické nerovnice 

PLANIMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

řeší úlohy na polohové i metrické 

vlastnosti rovinných útvarů 

užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v konstrukčních úlohách 

rozlišuje základní druhy rovinných 

obrazců, určí jejich obvod a obsah 

Základní pojmy, polohové a metrické 

vlastnosti rovinné geometrie  

Trojúhelníky – základní vlastnosti, shodnost a 

podobnost, Pythagorova věta, Euklidovy věty, 

goniometrické funkce ostrého úhlu, obvod, 

obsah  

Rovinné obrazce, pravidelné mnohoúhelníky  

Kružnice, kruh  

Shodná zobrazení  

Stejnolehlost (podobné zobrazení)  

Množiny bodů dané vlastnosti  

STEREOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

určuje vzájemnou polohu dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin, odchylku 

dvou přímek, přímky a roviny 

určuje povrch a objem základních těles s 

využitím funkčních vztahů a 

trigonometrie 

načrtne obraz jednoduchého tělesa 

Základní pojmy, polohové a metrické vlastnosti v 

prostoru  

Základní tělesa a jejich vlastnosti  

(krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec a 

kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části)  

Objem a povrch základních těles  

Komentář 

načrtne obraz jednoduchého tělesa 

pokrytí průřezových témat 

ČSP - příklady s "globálními" parametry P 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 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. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 správně používat a převádět běžné jednotky; 
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 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, 
popsat a správně využít pro dané řešení; 

 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 
prostoru. 

3. ročník, 3 h týdně, povinný 

FUNKCE 3. ČÁST (GONIOMETRICKÉ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

sestrojí grafy základních goniometrických 

funkcí 

řeší obecný trojúhelník na základě 

znalosti sinové a kosinové věty 

Orientovaný úhel 

Goniometrické funkce obecného úhlu, jejich 

grafy a vlastnosti 

 

ROVNICE 3. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

používá vlastností a vztahů 

goniometrických funkcí při řešení 

jednoduchých goniometrických rovnic 

Goniometrické rovnice 

Sinová a kosinová věta 

Řešení obecného trojúhelníku 

FUNKCE 4. ČÁST (EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE) 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne 

jejich grafy a určí jejich vlastnosti 

Exponenciální funkce, její graf a vlastnosti 

Logaritmická funkce, její graf a vlastnosti 

Mocninné funkce, jejich grafy a vlastnosti 

ROVNICE 4. ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

řeší jednoduchou exponenciální rovnici 

pomocí vlastnosti logaritmu vyřeší 

jednoduchou logaritmickou rovnici 

Exponenciální rovnice 

Logaritmické rovnice 

POSLOUPNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ 

funkce 

určí členy posloupnosti zadané vzorcem 

pro n-tý člen 

rozliší aritmetickou a geometrickou 

posloupnost, použije je v jednoduchých 

úlohách z praxe 

provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí a orientuje se v základních 

pojmech finanční matematiky 

Základní vlastnosti posloupností  

Aritmetická posloupnost  

Geometrická posloupnost  

Finanční matematika  
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4. ročník, 3 h týdně, povinný 

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

užívá vztahy pro počet variací, permutací 

a kombinací bez opakování 

počítá s faktoriály a kombinačními čísly 

určí pravděpodobnost náhodného jevu 

kombinatorickým postupem 

užívá pojmy: statistický soubor, absolutní 

a relativní četnost, variační rozpětí 

čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy 

a grafy se statistickými údaji 

Kombinatorické pravidlo součinu 

Variace, permutace 

Kombinace bez opakování 

Pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost 

jevů 

Základy statistiky (četnosti, charakteristiky 

polohy a variability) 

Statistická data v grafech a tabulkách 

pokrytí průřezových témat 

ČSP, IKT 

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ 

Výstup – Žák Učivo 

provádí operace s vektory (součet vektorů, 

násobení vektorů reálným číslem, 

skalární součin vektorů) 

řeší analyticky polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek v rovině 

užívá různá analytická vyjádření přímky 

Vektor  

Přímka a její analytické vyjádření  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 
schémata apod.). 

4.5. Estetické vzdělávání 

4.5.1. Literatura 

Obsah předmětu je pokryt učebními celky předmětů: český jazyk, dějepis a občanská nauka. 

4.6. Vzdělávání pro zdraví 

4.6.1. Tělesná výchova 

Charakteristika předmětu 

Předmět Tělesná výchova si klade za cíl získat žákův kladný vztah ke zdravému způsobu 
života a pocit radosti z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení sportovní a pohybové 
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gramotnosti. Vychovávat a směrovat žáky k celoživotnímu provádění pohybových aktivit a 
rozvoji pozitivních vlastností osobnosti. Naučit žáky porozumět zvyšování a kultivování své 
fyzické zdatnosti a pohybového projevu. Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na 
svůj organizmus a důležitost kompenzačních aktivit. Vést žáky k čestnému jednání i v 
civilním životě. Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a sociální význam 
pohybových činností. Prohlubovat hygienické a zdravotní zásady a návyky, reagovat v 
situacích ohrožení, zvládnout základy první pomoci. Žáci se učí správně reagovat v 
modelových situacích. 

 
Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání pro zdraví. Obsahem výuky 
tělesné výchovy je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických disciplín, 
sportovních a míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů. Nedílnou součástí jsou pohybové a 
drobné hry spolu s kondičními, protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními, pořadovými 
cvičeními. Důraz je kladen na dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. 

Poznatky a návyky z předmětu jsou promítány do ostatních předmětů a praxe. 

 

Metody a formy výuky: 

Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, používání demonstračních a 
výkladových metod. Nácvik probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, důraz kladen na 
bezpečnost, dodržování hygienických norem. Výuka probíhá formou individuálního i 
skupinového učení. Součástí výuky jsou školní i mimoškolní soutěže, turistické pochody, 
přednášky, besedy. Žáci se také mohou zúčastnit tělovýchovných kurzů organizovaných 
školou (lyžařský, vodácký, turistický), jejichž konání závisí na zájmu žáků a organizačně 
technických podmínkách, účast na kurzech není povinná, a proto pro ně nejsou specifikovány 
výsledky vzdělávání. 

 

Hodnocení žáků podle snahy, přístupu, aktivity, samostatnosti, zvyšování osobní úrovně, 
pomocí bodovacích tabulek, výkonnostních limitů. Používá se slovní i numerické hodnocení. 
Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-odborné názvosloví; komunikace  

-výzbroj, výstroj, údržba  

-hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém prostředí; 

regenerace a kompenzace, relaxace  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  
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-zdroje informací 

pokrytí průřezových témat 

IKT – sleduje sportovní informace ve sdělovacích prostředcích 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost 

využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj.  

(jako součást všech tematických celků) 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení – zná prostředky k 

regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům budoucího povolání – zná správné 

držení těla při zvedání břemen. 

ODS – zvyšuje si sebevědomí zlepšováním své tělesné výkonnosti a korekcí pohybových nedostatků – 

nepoužívá nedovolené podpůrné prostředky (anabolika...). 

IKT – cvičí podle obrázků, využívá audiovizuální techniku při cvičeních. 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

vyzkouší rozhodování, zapisování a 

sleduje výkony jednotlivců nebo týmu 

rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost 

-100 m, 400 m, 800 m, 1500 m,  

-různé typy běhů – rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP - v terénu běhá po vyznačených trasách – atletické disciplíny provádí na sportovištích k tomu 

určených 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii 

zapojí se do organizace turnajů a soutěží a 

zpracuje jednoduchou dokumentaci 

rozpozná jednání fair play od 

nesportovního jednání 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

pokrytí průřezových témat 

ODS – respektuje rozhodnutí většiny při volbě sportovní hry – hraje v týmu bez rozdílu rasy a 

sociálního postavení – váží si sportovního náčiní a nářadí – adekvátně reaguje na vypjaté situace – 

nedopouští se nesportovní chyby vyplývající z úmyslného a záměrného střetu se soupeřem – dle 

svých dovedností se v maximální míře podílí na herním výkonu celého družstva  
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GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

-hrazda – výmyk, přešvihy, spád podkolenní, 

spád  

-akrobacie – kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem, tanec 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – uplatňuje vhodné a bezpečné chování, předvídá nebezpečí úrazu 

ODS – váží si svěřeného sportovního náčiní a nářadí 

ÚPOLY 

Výstup – Žák Učivo 

rozpozná jednání fair play od 

nesportovního jednání 

-pády  

-přetahování lanem  

-základní sebeobrana 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

zapojí se do organizace turnajů a soutěží a 

zpracuje jednoduchou dokumentaci 

vyzkouší rozhodování, zapisování a 

sleduje výkony jednotlivců nebo týmu 

- motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

ZDRAVÍ – ENVIRONMENTÁLNÍ DEN 

Výstup – Žák Učivo 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

dovede posoudit psychické, estetické a 

sociální účinky pohybových činností 

popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, 

životní styl, pohybové aktivity, výživa a stravovací 

návyky, rizikové chování aj. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vede si portfolio dosahovaných výsledků. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb; 
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 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 dodržuje pravidla osobní hygieny. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznává princip fair play. 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

vyhledá potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-odborné názvosloví; komunikace  

-výzbroj, výstroj, údržba  

-hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém prostředí; 

regenerace a kompenzace, relaxace  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je 

udržovat a ošetřovat 

vyhledá potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

pozná chybně a správně prováděné 

činností analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

pozná chybně a správně prováděné 

činností analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-100 m, 400 m, 800 m, 3000 m  

-různé typy běhů – rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 
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POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá herní činnost jednotlivce při 

sportovních hrách 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je 

udržovat a ošetřovat 

pozná chybně a správně prováděné 

činností analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-hrazda – výmyk, přešvihy, spád podkolenní, 

spád  

-akrobacie – kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

Komentář 

zvládá rozcvičení všeobecné a speciální (abeceda, strečink); uplatňuje a zlepšuje techniku vybraných 

atletických disciplín; zlepšuje koordinaci svých pohybů; upevňuje zásady dopomoci a záchrany; nebojí 

se nářadí; sestavuje složitější pohybové sestavy; porovnává svoji výkonnost s předešlým ročníkem; 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

pozná chybně a správně prováděné 

činností analyzuje a zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vede si portfolio dosahovaných výsledků. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb; 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku; 
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 dodržuje pravidla osobní hygieny; 

 nevyvolává konflikty; 

 je vstřícný ke spolužákům, požádají-li o pomoc. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznává princip fair play. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vytvoří protokol pro záznam turnaje. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 využívá různých funkcí mobilního telefonu. 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-odborné názvosloví; komunikace  

-výzbroj, výstroj, údržba  

-hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém prostředí; 

regenerace a kompenzace, relaxace  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

sladí pohyb s hudbou, sestaví pohybové 

vazby, hudebně pohybové motivy a vytvoří 

pohybovou sestavu (skladbu) 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 
-100 m, 400 m, 800 m, 3000 m  

-různé typy běhů – rychlý, vytrvalý; starty  
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uplatňuje techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních 

odvětvích 

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

uplatňuje techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních 

odvětvích 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 

GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-hrazda – výmyk, přešvihy, spád podkolenní, 

spád  

-akrobacie – kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

Sportovně turistický kurz  

- příprava turistické akce  

- orientace v krajině  

- orientační běh 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

Komentář 

zlepší se v základních herních činnostech jednotlivce proti 1. a 2. ročníku; rozumí pravidlům 

sportovních her, umí rozhodovat utkání, chápe taktické požadavky her; rozumí signalizaci rozhodčího;  

zvládá složitější herní cvičení a různé varianty útoku i obrany 
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PLAVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí pohybové činnosti, diskutuje o 

nich, analyzuje je a hodnotí je 

předvede vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a rozliší vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k 

poruše svého zdraví 

-adaptace na vodní prostředí  

-dva plavecké způsoby  

-určená vzdálenost plaveckým způsobem  

-dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami; 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu 
k odstranění chyb; 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 zhodnotí reálně úroveň svého výkonu, navrhne známku; 

 dodržuje pravidla osobní hygieny. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 dodržuje stanovená pravidla ve skupině a podílí se na jejich tvorbě, 

 uznává princip fair play. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 vytvoří protokol pro záznam turnaje. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

 využívá různých funkcí mobilního telefonu. 

4. ročník, 2 h týdně, povinný 

TEORETICKÉ POZNATKY 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a kompenzuje jejich 

nežádoucí důsledky 

kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu; 

posoudí prospěšné možnosti kultivace a 

estetizace svého vzhledu 

-význam pohybu pro zdraví, prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a 

pohyblivosti, technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku  

-odborné názvosloví; komunikace  

-výzbroj, výstroj, údržba  

-hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení - 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém prostředí; 
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regenerace a kompenzace, relaxace  

-pravidla soutěží, her a závodů  

-rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav 

všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených  

-zdroje informací 

TĚLESNÁ CVIČENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a kompenzuje jejich 

nežádoucí důsledky 

sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci; navrhne kondiční program 

osobního rozvoje a vyhodnotí jej 

předvede kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, i 

vzhledem k požadavkům budoucího 

povolání; uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu; 

posoudí prospěšné možnosti kultivace a 

estetizace svého vzhledu 

-pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako 

součást všech tematických celků 

ATLETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady sportovního tréninku 

-100 m, 400 m, 800 m, 3000 m  

-různé typy běhů – rychlý, vytrvalý; starty  

-skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod 

granátem 

POHYBOVÉ HRY 

Výstup – Žák Učivo 

participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

uplatní naučené modelové situace k řešení 

stresových a konfliktních situací 

-odbíjená; vrchní a spodní odbití, různé druhy 

podání, hra  

-vybíjená; různé druhy vybíjené  

-basketbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, 

herní kombinace, hra  

-fotbal, sálová kopaná; herní činnost jednotlivce, 

hra  

-florbal; pravidla, herní činnost jednotlivce, hra  

-jiné drobné sportovní hry 
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GYMNASTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady sportovního tréninku 

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový 

režim ve shodě se zjištěnými údaji 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

zhodnotí své pohybové možnosti a 

dosažitelnost osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

-hrazda – výmyk, přešvihy, spád podkolenní, 

spád  

-akrobacie – kotouly, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

přemet stranou  

-cvičení se švihadlem  

-šplh na laně, na tyči  

-kondiční cvičení s hudebním doprovodem 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový 

režim ve shodě se zjištěnými údaji 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

zhodnotí své pohybové možnosti a 

dosažitelnost osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

-motorické testy (člunkový běh, trojskok z místa)  

-silové testy (vznosy, shyby na doskočné hrazdě) 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 pěstuje si zdravé sebevědomí ke zvládnutí úkolu, překonává překážky a vyrovnává 
se se změnami. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 řeší techniku při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkovou metodu k 
odstranění chyb; 

 hledá optimální řešení herních situací při sportovních hrách. 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

 aktivně bojuje proti stresu a frustraci, pracuje s faktory, které je ovlivňují; 

 jedná v zájmu týmu, své zájmy podřídí zájmům skupiny. 
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OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

 uznává princip fair play. 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

 provádí reálná měření a vyhodnotí je. 

 

4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

4.7.1. Informační a komunikační technologie 

Cílem vzdělávání v předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních 
a komunikačních technologií a s informacemi. Žáci si vytvářejí základní znalosti a dovednosti, 
jež uplatňují v běžné komunikaci a v práci s počítačem. Své schopnosti uplatňují již v přípravě 
na své vyučování, při zpracování různých zadání a projektů. Současně se připravují zvládat 
náročné úkoly svého budoucího povolání. 

Naučí se pracovat s informacemi, tzn., umějí je vyhledat v různých zdrojích, dokáže je třídit, 
hodnotit a interpretovat, popřípadě převést do některého ze softwarových programů. 

Některé oblasti informatiky jsou v předmětu zahrnuty pouze v základní formě. Žáci se 
seznamují se základními funkcemi a použitím.  Ve vyšších ročnících je pak vybrané učivo 
zahrnuto v rozšířené formě podle oboru a zaměření. 

 
Charakteristika učiva 

Učivo předmětu vychází ze vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, člení 
se do tematických celků, jež podporují různé žákovy znalosti a dovednosti; mnohé z nich se 
vzájemně prolínají a na vyšší úrovni doplňují. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

• měli přehled o základech hardwaru, softwaru a počítačových sítí, 

• efektivně pracovali a užívali operační systém, textový editor, tabulkový procesor, 
program pro tvorbu prezentací, vektorový a rastrový grafický editor, databázový 
program, 

• vyhledávali, zpracovávali a vyhodnocovali informace z internetu, 

• technicky zpracovali elektronickou prezentaci a seznámili se s pravidly prezentování 
na veřejnosti. 

Na obsah předmětu se váže náplň předmětu Praxe učební – navrhování v CAD. Předmět 
využívá částečně znalosti učiva z matematiky – základní funkce. Učivo navazuje na znalosti z 
matematiky, ekonomiky, pozemního stavitelství a jazyka českého a literatury. 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V jednotlivých oblastech vzdělávání směřuje k tomu, aby: 
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• uznával, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej 
(realizováno negativním postojem k dětské pornografii), 

• kriticky posuzoval skutečnost kolem sebe, přemýšlel o ní a utvářel si vlastní úsudek 
(pravdivost informace a serióznost zdroje), 

• nenechal se názorově a postojově manipulovat (odolával reklamě na internetu), 

• vážil si demokracie a svobody, 

• ctil etiku a autorské vlastnictví informací, 

• uznával duševní vlastnictví jiných osob (subjektů), 

• zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí informačních 
technologií, 

• dokázal samostatně pracovat s výpočetní technikou. 

 

Výukové strategie 

Výuka je vedena v odborných počítačových učebnách, každý žák samostatně pracuje u 
jednoho počítače připojeného k síti a internetu. Jedním z počátečních cílů výuky je snaha 
sjednotit u žáků jejich rozdílné vědomosti a dovednosti získané v základní škole.  

Ve výuce se klade důraz zejména na následující metody:  

Uplatňuje se tradiční frontální výklad s podporou vizualizace pomocí dataprojektoru. Na něj 
navazuje procvičení učiva formou praktických příkladů, samostatné práce. Využívá se metoda 
samostatného učení s podporou nápovědy a informacemi z manuálu. Upevňování učiva je 
založeno na opakovaném procvičování a posilování získaných dovedností. Uplatňuje se 
simulační metoda, kooperativní vyučování a v neposlední řadě plnění zadaných domácích 
prací, popřípadě projektů. 

 
Hodnocení výsledků 

Hodnocení výsledků práce žáků vychází z Klasifikačního řádu, který je součástí školního 
řádu. Důraz se klade: 

• na zájem o předmět, 

• aktivitu v hodinách, 

• způsob zpracovávání všech úkolů, včetně domácích. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se vzájemně hodnotili, aby sebekriticky posuzovali výsledky své 
práce. Vedle ústního zkoušení jsou pravidelně zařazovány příslušné testy, praktická cvičení, 
kontrolní zadání. 

Pro teoretickou podporu výuky byla zvolena jako doporučená učebnice „S počítačem nejen 
k maturitě“, autor Navrátil. Výuka je členěna do části teoretické a praktické, které se 
pravidelně střídají. 

1. ročník, 3 h týdně, povinný 

ZÁKLADNÍ POJMY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní pojmy a základní 

jednotky 
základní pojmy informačních technologií  

rozdělení počítačů, historie vzniku odvětví 
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uvědomuje si riziko používání prostředků 

ICT na zdraví 

určí strukturu dat, orientuje se ve 

stromové struktuře  

informatiky  

princip a struktura ukládání a zápisu dat  

informační technologie – použití v praxi, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše počítačové díly, zná jejich základní 

parametry, vysvětlí princip fungování 

běžných periferních zařízení 

uvědomuje si riziko používání prostředků 

ICT na zdraví 

 

základní schéma PC (Von Neumannovo schéma); 

základní deska, BIOS  

procesor – význam, popis, činnost, výrobci a 

trendy ve vývoji; 

paměti PC – dělení, charakteristika; pevný disk, 

další typy pamětí, vývojové trendy; 

vstupní zařízení PC – myš, klávesnice, skener; 

výstupní zařízení PC – tiskárny; 

další periferní zařízení – modem, tablet, 

reproduktory, mikrofon, dataprojektor, 

interaktivní tabule 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – je seznámen s likvidací a souvisejícími problémy v oblasti výpočetní techniky 

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje způsoby ochrany dat před 

zneužitím a zničením (aktualizace, hesla, 

antivirové programy, firewall) 

aplikační programy, jazyky pro programování; 

operační systémy – dělení, charakteristika  

Copyright a zákon na ochranu dat, autorská 

práva 

pokrytí průřezových témat 

ODS – chápe ochranu a umí ošetřit autorská práva 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše a charakterizuje jednotlivé 

topologie, umí používat pojmy z oblasti 

počítačových sítí 

pracuje s prohlížečem webových stránek, 

založí si e-mailovou schránku a pracuje s 

ní pomocí poštovního klienta; umí 

přijmout i odeslat zprávu 

používá školní síť pro ukládání souborů, 

vyhledává v ní podklady pro práci 

základní pojmy, rozdělení a typy sítí, 

charakteristika jednotlivých typů; 

topologie sítí – základní charakteristika, princip 

činnosti; 

technické prostředky a software pro sítě; 

Internet – vznik, princip, protokoly, domény, 

adresace; 

základní služby internetu 

OCHRANA DAT 

Výstup – Žák Učivo 

vybere a určí software pro zálohování dat, počítačové viry, ochrana (software); 
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určí správné zálohovací médium a 

komprimaci dat 

zálohování dat a jejich komprimace; 

zabezpečení dat – přístupová práva, elektronický 

podpis 

OPERAČNÍ SYSTÉM A PRÁCE V NĚM 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí princip fungování operačních 

systémů 

provádí správu souborů a adresářů, 

nastavení vlastností souborů, typy 

souborů, přenos souborů 

základní sestava PC, spouštění a vypínání PC; 

rozdělení OS, popis prostředí, ovládání; 

základní pojmy OS Windows – složka, adresář; 

ikona, typy souborů; 

vyhledávání, přesun, kopírování souborů, 

nápověda; 

další aplikace pracující pod operačním systémem  

správa, konfigurace, instalace HW a SW, 

nastavení tisku 

INTERNET A LOKÁLNÍ SÍŤ 

Výstup – Žák Učivo 

komunikuje on-line  

vyhledává informace pomocí katalogů, 

vyhledávačů i fulltextů 

vysvětlí nutnost posouzení validity 

inform. zdrojů a použití informací 

odpovídajících potřebám pro řešení 

daného úkolů 

pracuje s prohlížečem webových stránek; 

založí si e-mailovou schránku a pracuje s 

ní; umí přijmout a odeslat zprávu včetně 

přílohy 

používá všechny běžné funkce poštovního 

klienta (organizování, plánování, 

adresář...) 

používá další prostředky online 

komunikace 

Internet – druhy prohlížečů, nastavení, 

vyhledávání informací; 

komunikace – pošta a poštovní klienti, on-line 

komunikace; 

další služby Internetu – obchod, TV a rádio, 

bankovnictví; 

On-line komunikace (chat, ICQ), IP telefonie 

E-learning. 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Uvědomuje si význam elektronické komunikace při šetření papírem, je schopen vyhledávat 

základní informace v oblasti životního prostředí. 

TEXTOVÝ EDITOR WORD 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří textový dokument 

provede základní formátování, používá 

šablony 

prokáže znalost vkládání symbolů a psaní 

popis prostředí, práce s textem – vkládání, 

kopírování, výběr; 

formátování textu, odstavce, odrážky a číslování, 

sloupce, iniciála; 
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matematických zápisů 

využívá ostatní funkce textového editoru 

(kontrola pravopisu, najít a nahradit...) 

provádí přípravu pro tisk 

tvoří generovaný obsah dokumentů 

tvoří hypertextové odkazy v dokumentech 

styly, šablony, generování obsahu; 

tvorba a formátování tabulek a grafů; 

vkládání obrázků a jiných objektů, editace 

vzorců; 

hromadná korespondence; 

doplňkové funkce textového editoru – kontrola 

pravopisu, vyhledávání a nahrazování; 

závěrečná úprava dokumentu – záhlaví a zápatí, 

tisk, vzhled stránky; 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Žáci se ve skupinách učí vyplnit a zpracovat důležité dokumenty pro své praktické uplatnění 

(životopis, žádost o zaměstnání, dotazníky a jiné formuláře). 

PREZENTACE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše zásady tvorby kvalitní prezentace 

vkládá do prezentace různé objekty 

(obrázky, grafy, diagramy) 

Základní zásady tvorby prezentace; 

seznámeni se s software pro tvorbu prezentací 

(PowerPoint) – základní informace. 

pokrytí průřezových témat 

ODS – Projektová výuka používaná při řešení komplexních úkolů rozvíjí samostatnost, schopnost 

rozhodování a důvěry ve vlastní osobnost. 

ČSP – získávat informace ze státních institucí a pracovního úřadu, provádět základní úkony v 

elektronické podobě pro získání zaměstnání (registrace, zpracování a zaslání podkladů pro 

zaměstnavatele...) 

TABULKOVÝ PROCESOR EXCEL 

Výstup – Žák Učivo 

provádí přípravu pro tisk 

vytvoří tabulku, upraví její formát; ovládá 

podmíněné formátování 

používá základní funkce, edituje vlastní 

výpočet 

používá správně absolutní adresaci buněk 

provádí tvorbu makra; jeho použití v 

komplexních dokumentech 

vytváří jednoduché formuláře 

používá složité funkce (statistika, když...) 

pomocí grafů prezentuje různá data 

tvorba tabulky, úpravy listu, vložení listu, řádků a 

sloupců; 

typy dat, formátování buňky, změna formátů; 

použití základních funkcí, adresace relativní a 

absolutní; 

tvorba a formátování grafů; 

úpravy a nastavení vzhledu stránky, tisk 

DATABÁZE 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se s pojmem databáze a 

možnostmi použití 

 

základní pojmy, objekty, prostředí aplikace pro 

tvorbu databází 
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ALGORITMIZACE 

Výstup – Žák Učivo 

osvojí si pojem algoritmizace; rozumí 

tvorbě programů (postupnost kroků) 

seznámení s pojmoslovím a algoritmem,  

základní struktura algoritmů 

MULTIMÉDIA 

Výstup – Žák Učivo 

seznámí se s pojmem multimédia; chápe 

jejich výhody a použití 

 

základní pojmy a principy multimédií, formáty 

4.7.2. Aplikovaná informatika 

Cílem vzdělávání v předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a 
komunikačních technologií a s informacemi na vyšší úrovni, vzhledem k možnému použití v 
praxi.  Své schopnosti uplatňují při zpracování různých zadání a projektů s použitím 
software, určeným pro danou oblast. Současně se připravují zvládat náročné úkoly svého 
budoucího povolání. 

 
Charakteristika učiva 

Učivo předmětu vychází ze vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, člení 
se do tematických celků, jež podporují různé žákovy znalosti a dovednosti; mnohé z nich se 
vzájemně prolínají a na vyšší úrovni doplňují. 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

 měli základní přehled o programování a programovacích jazycích; 
 měli přehled o základech programování, tvorby databází a prezentací; 
 efektivně pracovali a užívali program pro tvorbu prezentací (i software „Prezi“), 

vektorový a rastrový grafický editor, databázový program; 
 vyhledávali, zpracovávali a vyhodnocovali informace z internetu; dodržovali autorský 

zákon; 
 technicky zpracovali elektronickou prezentaci na různých úrovních náročnosti a 

zvládali prezentování na veřejnosti; 
 zvládli vytvořit databázi pro danou praktickou oblast. 

Předmět využívá částečně znalosti učiva z matematiky – základní funkce a učiva ze základů 
informatiky. 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V jednotlivých oblastech vzdělávání směřuje k tomu, aby: 

 ctil etiku a autorské vlastnictví informací; 
 uznával duševní vlastnictví jiných osob (subjektů); 
 zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí informačních 

technologií; 
 dokázal samostatně pracovat s výpočetní technikou. 

 
Hodnocení výsledků 
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Hodnocení výsledků práce žáků vychází z Klasifikačního řádu, který je součástí školního 
řádu. Důraz se klade: 

 na zájem o předmět, 
 aktivitu v hodinách, 
 aktivní práce ve skupině; 
 samostatnost, novátorství a vlastní náhled na řešení; 
• způsob zpracovávání všech úkolů, včetně domácích. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se vzájemně hodnotili, aby sebekriticky posuzovali výsledky své 
práce. Vedle souhrnného hodnocení samostatných prací – jednotlivých projektů jsou 
pravidelně zařazovány příslušné testy. 

Výuka je členěna do části teoretické a praktické, přičemž teoretická část je krátká a pouze 
objasňuje základní poznatky a principy, využívané v praktické činnosti. 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ – APLIKAČNÍ SOFTWARE 

Výstup – Žák Učivo 

převede externí data; exportuje data do 

jiného dokumentu 

analyzuje data pomocí kontingenční 

tabulky 

správně používá databáze (filtrování, 

řazení) 

dokáže vyřešit problém v aplikacích i s 

použitím nápovědy 

rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

specifické použití Excelu pro statistické šetření 

RELAČNÍ DATABÁZE – ACCESS 

Výstup – Žák Učivo 

vytváří formuláře; vkládá ovládací prvky 

zpracuje data do tabulek, vzájemně je 

propojí relacemi 

definuje primární klíč 

strukturuje data pomocí dotazů 

navrhuje výstupní sestavy 

přiřadí základní typy úloh pro zpracování 

v databázovém systému 

základní pojmy, objekty, prostředí aplikace pro 

tvorbu databází  

práce s tabulkami, datové typy, operace v 

tabulkách  

relace mezi tabulkami  

filtrování a řazení, vkládání a oprava dat  

dotazy – tvorba  

formuláře a ovládací prvky  

sestavy – tvorba, základní prvky. 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – chápe význam databází pro praktické použití (např. evidenci tržeb, docházku apod.) 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje a popíše vektorovou a rastrovou charakteristika a dělení počítačové grafiky  
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grafiku 

provádí základní úpravy obrázků (změna 

rozměrů, orientace, velikosti...) v GIMPu 

samostatně tvoří koláže s použitím vrstev 

a výběrů 

vytvoří grafickou práci v rastrovém graf. 

editoru GIMP 

rastrová grafika – charakteristika, barevné 

modely  

popis pracovního prostředí GIMP; použití pro 

základní úpravy 

pokrytí průřezových témat 

IKT – dokáže vhodně zvolit úpravu graf. objektu (volí vhodný software). 

INTERNET – POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí nutnost posouzení validity 

inform. zdrojů a použití informací 

odpovídajících potřebám pro řešení 

daného úkolu 

pracuje s prohlížečem webových stránek; 

založí si e-mailovou schránku a pracuje s 

ní; umí přijmout a odeslat zprávu včetně 

přílohy 

používá všechny běžné funkce poštovního 

klienta (organizování, plánování, 

adresář...) 

používá další prostředky online 

komunikace 

 

On-line komunikace (chat, ICQ), IP telefonie  

internetový obchod  

internetové bankovnictví  

internetová rádia a televize  

E-learning 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

ALGORITMIZACE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní pojmy (algoritmus, 

program, překladač, strojový kód) 

chápe základní řídící struktury 

algoritmizace (posloupnost, větvení, 

cykly) a použije je 

napíše algoritmus pomocí vývojového 

diagramu 

pojmosloví a algoritmus  

základní struktura algoritmů  

přiřazení, větvení  

cykly  

podprogram a posloupnost 

TVORBA WWW STRÁNEK – HTML, PHP 

Výstup – Žák Učivo 

napíše a vysvětlí základní strukturu a 

postup jazyka HTML 

používá základní příkazy pro tvorbu 

Úvod do tvorby www; 

struktura jazyka HTML, základní tágy; 

grafika www stránek, tabulky pro www, obrázky 

ve www; 
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tabulek a jejich úpravy 

používá základní příkazy pro formátování 

textů, vložení a úpravy obrázků, seznamů 

a hypertextových odkazů 

popíše a tvoří www stránky s použitím CSS 

stylů 

vysvětlí rozdíl mezi HTML a PHP 

vytvoří vlastní www stránky se základní 

nabídkou 

využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

CSS styly a rozdíl mezi HTML a PHP. 

Úprava webové šablony dle vlastního výběru. 

pokrytí průřezových témat 
ČSP – Orientuje se při vyhledávání pracovních příležitostí na internetu. Tvorbou vlastních stránek 

nachází příp. možnost uplatnění na trhu práce, propaguje vlastní firmu. 

MULTIMÉDIA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojem multimédia; vysvětlí jejich 

výhody a použití 

vyjmenuje a charakterizuje multimediální 

formáty 

charakterizuje základy zpracování videa a 

zvuku za použití "volného software" 

vytvoří multimediální aplikaci na určené 

téma 

základní pojmy a principy multimédií, formáty  

práce s hudbou a zvukem  

práce s videem  

tvorba multimediální prezentace 

pokrytí průřezových témat 
ODS – Forma skupinové výuky posiluje schopnosti žáků ke kolektivnímu životu, solidaritě a posouzení 

vlastních schopností. Rozvoj samostatnosti, seberealizace, důvěry ve vlastní osobnost jsou 
podporovány projektovou výukou. 

ČSP – Jsou seznámení s dalšími možnostmi výuky – e-learning. 

4.8. Ekonomické vzdělávání 

4.8.1. Ekonomika 

Charakteristika předmětu  

Cílem předmětu Ekonomika je získání základních odborných znalostí z oblasti ekonomiky, 
které žákovi umožní efektivní jednání a hospodárné chování při studiu i v reálném životě. Žák 
se naučí vyhledávat ekonomické informace v legislativě, orientovat se v konkrétních právních 
normách, které se týkají podnikání, pracovně-právních vztahů a daňové politiky. Žák 
porozumí základním ekonomickým pojmům nezbytným pro každého občana a získá poznatky 
související s oborem.  

 

Charakteristika učiva:  
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Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické vzdělávání. V jednotlivých 
tematických celcích se žák seznámí: se základními ekonomickými pojmy, podmínkami pro 
vznik trhu, se zákony trhu a fungováním tržního mechanismu, s podmínkami pro samostatné 
podnikání, zejména podle Živnostenského zákona a povinnostmi podnikatele vůči státu, se 
způsoby nabývání majetku, jeho evidencí a inventarizací, se způsoby financování podnikání a 
kalkulací ceny, s platnými normami pro daňovou evidenci, s druhy škod a odpovědností za 
škody, s pracovně-právními vztahy, se způsoby vzniku a ukončení pracovního poměru, s 
výpočty daně z příjmu a pojištění, s finančním trhem (základy finanční gramotnosti v 
návaznosti na matematické výpočty), s konstrukcí státního rozpočtu a fungováním národního 
hospodářství.  

Obsah předmětu navazuje na obsahový okruh společenskovědního vzdělávání RVP 
probíraného v předmětu Občanská nauka.  

V oblasti průřezových témat pokrývá část oblasti Člověk a svět práce.  

 

Metody a formy výuky:  

Výklad, beseda, práce s odbornou literaturou a tiskem (zákoníky, předpisy), využití 
individuální práce i práce ve skupinách.  

Hodnocení žáků:  

Pro hodnocení vědomostí a dovedností je průběžně využíváno ústní a písemné zkoušení – 
hodnocení slovní a numerické, kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS 
Šumperk. 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

PODSTATA FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY 

Výstup – Žák Učivo 

používá a aplikuje základní ekonomické 

pojmy  

na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu  

posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa a období 

rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

nabídky 

 

Ekonomie, ekonomické systémy a teorie  

Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň 

Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces  

Trh a jeho zákony, tržní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboží, cena 

pokrytí průřezových témat 

ODS – postavení člověka v tržních mechanismech 

PODNIKÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí vhodné formy podnikání pro obor Podnikání, právní formy Podnikatelský záměr 

Podnikání podle obchodního zákoníku Podnikání 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 89 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

vytvoří podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet 

orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat jejich 

základní znaky 

orientuje se ve způsobech ukončení 

podnikání 

na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

v rámci EU 

pokrytí průřezových témat 

ODS – Orientuje se v oblasti podnikání. 

PODNIK, MAJETEK PODNIKU A HOSPODAŘENÍ PODNIKU 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

orientuje se v účetní evidenci majetku 

rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů 

řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

řeší jednoduché kalkulace ceny 

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

na příkladu ukáže použití nástrojů 

marketingu v oboru 

charakterizuje části procesu řízení a jejich 

funkci 

Struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný 

majetek  

Hlavní činnosti podniku, zásobování, výroba, 

marketing, ekonomický informační systém – 

účetnictví, kalkulace  

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku 

Management  

Druhy škod a možnosti předcházení škodám, 

odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele 

MZDY, ZÁKONNÉ ODVODY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v zákonné úpravě mezd a 

provádí mzdové výpočty, zákonné odvody 

vypočte sociální a zdravotní pojištění 

Mzdová soustava, složky mzdy, mzdové předpisy 

Pracovně právní vztahy  

Daně z příjmů  

Systém sociálního a zdravotního zabezpečení 

Komentář 

popisuje pracovně právní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

4. ročník, 1 h týdně, povinný 

DAŇOVÁ SOUSTAVA A FINANČNÍ TRH 

Výstup – Žák Učivo 
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orientuje se v soustavě daní, v registraci 

k daním 

rozliší princip přímých a nepřímých daní  

vede daňovou evidence pro plátce i 

neplátce DPH 

dovede vyhotovit daňové přiznání 

charakterizuje peníze a jednotlivé cenné 

papíry 

charakterizuje finanční trh a jeho 

jednotlivé subjekty 

dovede posoudit služby nabízené 

peněžními ústavy a jinými subjekty a 

jejich možná rizika 

používá nejběžnější platební nástroje, 

smění peníze podle kursovního lístku 

navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

prostředky, a vybere nejvýhodnější 

finanční produkt pro jejich investování 

vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, 

zdůvodní své rozhodnutí a posoudí 

způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se 

vyvarovat předlužení 

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

Daňový systém, přímé a nepřímé daně  

Daňová evidence  

Peníze, platební styk v národní a zahraniční 

měně, finanční trh, cenné papíry  

Úroková míra  

Pojišťovací trh 

pokrytí průřezových témat 

ODS – proč je nutné platit daně 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EU 

Výstup – Žák Učivo 

na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje 

státního rozpočtu 

vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství ve vztahu k oboru 

srovná úlohu velkých a malých podniků v 

ekonomice státu 

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům 

objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti 

chápe důležitost evropské integrace 

zhodnotí ekonomický dopad členství v EU 

Funkce státu a jeho nástroje  

Státní rozpočet  

Struktura národního hospodářství  

Činitelé ovlivňující úroveň národního 

hospodářství  

Hrubý domácí produkt  

Ceny a inflace  

Nezaměstnanost 

Mezinárodní obchod, EU  

Platební bilance zahraničního obchodu 
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objasní a využívá výhody obchodování s 

členskými zeměmi EU 

 

 

 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – nebezpečí dlouhodobé nezaměstnanosti - ztráta pracovních návyků 
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4.9. Odborné vzdělávání 

4.9.1. Deskriptivní geometrie 

Výuka Deskriptivní geometrie poskytuje žákům informace a dovednosti konstruktivního 
zobrazování rovinných a prostorových útvarů v rovinných obrazech. Základy Deskriptivní 
geometrie jsou nutné pro práci stavebního technika se středním odborným vzděláním. 

 
Charakteristika učiva  

Deskriptivní geometrie vychází z oblasti Grafická a estetická příprava a rozvíjí kurikulární 
rámce v části Zobrazování těles a ploch ve stavebnictví. Oddíl řešení a odvodnění střech je 
vyučován ve druhém ročníku předmětu Cvičení z pozemního stavitelství. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• získal znalosti a dovednostmi potřebné pro technický grafický projev nezbytný pro 
uplatnění v oboru, 

• osvojil si přesné grafické vyjádření představy, 

• získal zručnost grafického projevu 

• rozvíjel svou prostorovou představivosti a estetické cítění. 

Učivo navazuje na poznatky z geometrie ze základní i střední školy. Obsah učiva je stanoven 
tak, aby na něj mohly navazovat další odborné předměty oboru stavitelství, především 
Konstrukční cvičení, Odborné kreslení, Pozemní stavitelství, v kapitole Topografické plochy 
jsou položeny základy pro zaměřování a zobrazování příčného a podélného profilu v 
předmětu Geodézie.  

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák:  

• uvědomoval potřebnost jasného, technicky správného a precizního vyjadřování ve 
stavební praxi. 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina, kde učitel volí různé vyučovací metody 
podle tematického celku, podle úrovně znalostí žáků v jednotlivých třídách i dle složení 
třídního kolektivu.  

Výuka deskriptivní geometrie je z převážné části jako soustavné cvičení a aplikování 
dovedností v rámci grafických prací. Třídu je vhodné dělit na skupiny.  

Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze tohoto 
vzdělávacího programu (zpracováno dle: Maňák, Švec – Výukové metody – Brno 2003).  

V předmětu budou využívány zejména: 

• frontální výuka  

• samostatné řešení úloh  

• problémové učení. 
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Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků se provádí v souladu se školním klasifikačním řádem a je založeno na těchto 
základních ukazatelích:  

• zvládnutí základních úloh jednotlivých druhů promítání – krátké prověrky,  

• samostatné řešení příkladů vyžadujících náročnější konstrukce, 

• vypracování domácích grafických prací, rysů, 

• aktivita, samostatnost při řešení problémových úloh,  

• grafická úprava sešitů, úroveň domácích úkolů,  

• přesnost a pečlivost grafického projevu, dodržování zásad technické dokumentace 
(formát, jednotná úprava).  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až 
na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny Kompetence k řešení problému, Komunikativní kompetence, 
Personální a sociální kompetence.  

Předmět nepřispívá k naplňování průřezových témat. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Předmět naplňuje klíčové kompetence: 

 kompetence k učení, 

 komunikativní kompetence, 

 personální a sociální kompetence. 

ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje pravoúhlé, kosoúhlé a středové 

promítání 

Vývoj a význam DEG  

Zásady rýsování  

Základní polohové vlastnosti bodů, přímek a 

rovin v prostoru  

Principy a druhy promítání 

PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA DVĚ K SOBĚ KOLMÉ PRŮMĚTNY – MONGEOVO PROMÍTÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

používá Mongeovo promítání k zobrazení 

bodů, přímek a rovin 

řeší základní polohové a metrické úlohy v 

Mongeově promítání 

zobrazí rovinný útvar v obecné rovině 

zobrazí těleso v Mongeově promítání 

Základní pojmy 

Zobrazení bodu, přímky 

Skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od 

průmětny 

Zobrazení roviny 

Odchylky roviny od průměten 
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sestrojí průsečík přímky s hranolem a 

jehlanem 

řeší a zobrazuje jednoduché průniky těles 

Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 

Kolmice k rovině 

Sklápění roviny 

Otáčení roviny 

Zobrazení kružnice 

Průmět tělesa 

Řez tělesa rovinou 

Průsečík přímky a tělesa 

Průniky těles v základních polohách 

KOSOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

používá kosoúhlé promítání k zobrazení 

bodů, přímek a rovin 

Základní pojmy 

Zobrazení bodu, přímky, roviny 

KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zobrazí bod, přímku a rovinu v kótovaném 

promítání 

Základní pojmy 

Průmět bodu, přímky a roviny 

TOPOGRAFICKÉ PLOCHY 

Výstup – Žák Učivo 

řeší jednoduché praktické úlohy na 

topografické ploše (příčný profil, vedení 

komunikace, vodorovnou plochu v 

šikmém terénu) 

Principy zobrazení zemského povrchu  

Příčný profil  

Vodorovná komunikace  

Vodorovná plocha v šikmém terénu 

4.9.2. Odborné kreslení 

Obecným cílem předmětu Odborné kreslení je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi 
potřebnými pro technický, grafický i písemný projev nezbytný pro uplatnění v oboru, naučit 
je pracovat s technickými podklady, prohlubovat jejich prostorové a estetické cítění, vést je k 
přesnosti, pečlivosti, pracovní kázni a systematickému postupu.  

 

Charakteristika učiva  

Učivo vychází z oblasti odborného vzdělávání a rozpracovává kurikulární rámce části 
Grafická a estetická příprava v bloku Odborné kreslení.  

Předmět využívá teoretických znalostí z předmětu Deskriptivní geometrie a dává žákům 
základní dovednosti, které využijí především v předmětech Cvičení z pozemního stavitelství a 
Projektování budov. 

Učivo kapitoly Normalizované písmo, nácvik čar přesahuje do všech odborných předmětů, 
zejména do předmětu Cvičení z pozemního stavitelství a Projektování budov. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• získal dovednost používat normové písmo, 
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• využíval získaných poznatků a dovedností v praktickém životě, 

• logicky uvažoval, analyzoval a uplatňoval estetické a grafické zásady, 

• zobrazoval prostorově stavební objekt, 

• dodržoval technický charakter stavební dokumentace, 

• dodržoval termíny a práci si plánoval v čase, 

• získal správné technické a hygienické návyky při zpracovávání grafických prací. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělání směřuje k tomu, aby žák:  

• chápal význam kulturního osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

•  chápal přesnost a pečlivost práce jako významný činitel ovlivňující výslednou kvalitu 
díla; 

• soustavně rozvíjel svou pracovní kázeň a systematický přístup k práci, vědomě je 
kontroloval, uvědomoval si své nedostatky a pracoval na jejich odstraňování; 

• chápal současné vzdělávání jako předstupeň k celoživotnímu učení; 

• si plánoval své další kariérní vzdělávání; 

• uvědomoval si svou roli v třídním kolektivu a aktivně se podílel na vytváření 
pozitivního klimatu ve třídě; 

• si vážil své práce a práce druhých. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména:  

• samostatná práce žáků na jednotlivých zadáních, které jsou nejdříve teoreticky 
vysvětleny; 

• metody klasické – výklad, rozhovor; 

• názorně demonstrační metoda – využití dataprojektoru. 

Zvláštní důraz je kladen na metody, u kterých je rozvíjena schopnost samostatné práce, 
pomocí níž jsou v předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata.  

Výuka probíhá v kmenové učebně.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem.  

Zvláštní důraz je kladen zejména na:  

• přesnost, správnost, pečlivost a čistotu grafického projevu v rámci možností každého 
žáka; 

• správné pochopení a následnou aplikaci pravidel pro zakreslování; 

• schopnost organizování a plánování práce v krátkém časovém horizontu; 
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• schopnost dodržovat termíny; 

• individuální pokrok každého žáka. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• personální a sociální kompetence  

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

• komunikativní kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník – vypracuje zprávu o absolvované akci.  

Předmět naplňuje průřezové téma Člověk a životní prostředí (žák si osvojí zásady zdravého 
způsobu práce při technickém zobrazování).  

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

NORMALIZOVANÉ PÍSMO, NÁCVIK ČAR 

Výstup – Žák Učivo 

v grafickém vyjadřování používá 

normalizované písmo 

kreslí různé druhy čar od ruky 

Vývoj písma, velká abeceda, číslice 

Normalizované písmo 

Úvodní cviky tužkou a perem 

Nácvik přímek, lomených čar a křivek 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žák si osvojí zásady zdravého způsobu práce při technickém zobrazování. 

GRAFICKÉ A ŠTĚTCOVÉ TECHNIKY, TEORIE BAREV A JEJÍ UPLATNĚNÍ V 

NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

používá jednoduché grafické techniky 

využívá estetických, psychologických i 

bezpečnostních účinků barev pro 

uplatnění v praxi 

- Grafické zpracování plochy – tužka, pero  

- Zapouštění a rozmívání barev  

- Plošná barevná kompozice 

BAREVNÉ NÁVRHY FASÁD, KRESLENÍ ČELNÍCH FASÁD 

Výstup – Žák Učivo 

navrhuje barevné řešení fasády s 

uplatněním technických a estetických 

zásad 

-Technika kreslení fasád 

- Barevné návrhy fasád 
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PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ OBJEKTŮ 

Výstup – Žák Učivo 

zobrazuje prostorově (graficky i barevně) 

stavební objekt 

- Prostorové zobrazení objektů při použití 

různých technik 

LINEÁRNÍ A KONSTRUOVANÁ PERSPEKTIVA 

Výstup – Žák Učivo 

provádí lineární kresbu podle modelu i 

skutečnosti 

- Perspektivní zobrazování 

-Jednoúběžníková perspektiva 

-Dvouúběžníková perspektiva 

STUDIE POSTAVY A STAFÁŽNÍCH DOPLŇKŮ 

Výstup – Žák Učivo 

nakreslí jednoduché stafážní prvky a 

lidskou postavu 

- Studie jednoduchých stafážních doplňků 

-Studie lidské postavy 

KRESLENÍ PODLE MODELU A SKUTEČNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

používá jednoduché grafické techniky 

zobrazuje prostorově (graficky i barevně) 

stavební objekt 

- Kresba dle skutečnosti v terénu 

- Kresba dle modelu 

PRINCIPY TECHNICKÉHO OSVĚTLENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

využívá znalostí zásad technického 

osvětlení 
- Zásady a principy technického osvětlení 

4.9.3. Cvičení z pozemního stavitelství 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými 
pro technický grafický i písemný projev nezbytný pro uplatnění v oboru, naučit je pracovat s 
technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií, prohlubovat jejich 
prostorové a estetické cítění, vést je k přesnosti, pečlivosti, pracovní kázni a systematickému 
postupu).  

Vyučovací předmět Cvičení z pozemního stavitelství připravuje žáky k tomu, aby byli schopni 
grafické komunikace prostřednictvím technické dokumentace a aby dovedli kreslit a číst 
technické výkresy z oblasti stavebnictví.  

 
Charakteristika učiva  

Učivo vychází ze vzdělávací oblasti Grafická a estetická příprava a rozpracovává učivo celků 
Technická dokumentace staveb. Oddíl Grafické počítačové programy se vyučuje v předmětu 
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Projektování na PC.  Předmět přebírá kurikulární rámec z části Zobrazování těles a ploch ve 
stavebnictví v oddílu Odvodnění střech. 

Učivo předmětu rozšiřuje grafické vyjadřování žáka, grafickou estetiku a schopnost převést 
pomocí grafiky trojrozměrný objekt (stavbu) do dvojrozměrného zobrazení. Postupně využívá 
znalostí z ostatních odborných předmětů, znalosti konstrukce a materiálů používaných pro 
stavby. Žák se učí kreslit od ruky, vytvářet stavební výkresy rýsováním. Vyhotovuje rysy v 
měřítku, s popisem, kótováním a ostatními náležitostmi. Předmět pokládá základ pro 
předměty Projektování na PC, Navrhování staveb a rozvíjí předmět Konstrukce pozemních 
staveb. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel technické myšlení, 

• vytvářel technickou dokumentaci jako prostředek komunikace, 

• dovedl číst a vypracovávat stavební výkresy, 

• dokázal pracovat s textem, 

• získal zájem o nové technologie. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

• si vážili své práce a práce druhých; 

• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví; 

• chápali nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly; 

• rozvíjeli komunikační dovednosti; 

• dokázali komunikovat a spolupracovat s druhými; 

• si uvědomovali svou roli v týmu; 

• si vytvářeli pracovní návyky a zvládli jednoduché administrativní úkony; 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé výukové metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Do rozvrhu se zařazují dvouhodinové bloky. 

Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů následujících ihned za teoretickým 
výkladem. Výklad učiva je doplňován názornými ukázkami a postupy práce s využitím 
pomůcek, dataprojektoru, školní tabule a vzorových výkresů z praxe. Velký důraz se klade na 
práci žáka s učebnicí. 

Ve výuce se uplatňují:  

• diskusní metody  

• problémové metody  

• komplexní výukové metody – frontální výuka, skupinová práce, brainstorming. 

Jako učební pomůcky jsou užívány vhodné učebnice, technická literatura, technické normy, 
rýsovací pomůcky.  
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Výuka probíhá v učebně, která je uzpůsobena rýsování, žáci sedí samostatně. Žáky je vhodné 
dělit do skupin po maximálně 15. 

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. Po probrání teoretických 
a praktických kapitol výuky žáci samostatně zpracovávají technické výkresy, které jsou 
hodnoceny.  

Důraz se klade na užívání správných grafických symbolů, vytvoření technického výkresu se 
všemi náležitostmi, s řádným popisem technickým písmem, na čistotu provedení výstupu a 
odevzdávání výkresů v termínu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu.  

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů  

• personální a sociální kompetence  

• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník – plánuje si v čase postup pro provedení termínovaného úkolu, určuje spotřebu 
materiálu, sepíše si osobní cíle na dané období;  

2. ročník – definuje si své silné a slabé stránky v procesu učení a pracuje s nimi.  
Předmět nenaplňuje žádné průřezové téma.  

1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

  

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Provozní řád odborné učebny. 

ZÁKLADNÍ POMŮCKY, TECHNIKA RÝSOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

Vybere pro práci příslušné rýsovací 

pomůcky a technickou literaturou. 

Pomůcky. 

Hygiena práce. 

ZÁSADY ZOBRAZOVÁNÍ V TECHNICKÝCH VÝKRESECH 

Výstup – Žák Učivo 

Vyjmenuje jednotlivé typy promítání, Technická normalizace ve stavebnictví 
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uvede jejich výhody a nevýhody. 

Vysvětlí princi pravoúhlého promítání na 

tři k sobě kolmé průmětny. 

Rozlišuje jednotlivé směry pohledu při 

promítání. 

Z půdorysu odvozuje nárys a bokorys. 

Vyjmenuje typy výkresů používaných k 

dokumentaci staveb a vysvětlí jejich 

význam. 

Pracuje s měřítkem, zpaměti přepočítává 

měřítka 1:100, 1:50, 1:20, 1:10. 1:5. 

Poskládá výkres na formát A4. 

Popíše normalizovanou úpravu 

stavebních výkresů. 

Vysvětlí a popíše systém kótování ve 

stavebnictví pro délkové i výškové 

kótování, kótování úhlů a oblouků, 

používání odkazových čar. 

Vyjmenuje druhy čar používané k 

zakreslování ve stavebních výkresech a 

vysvětlí jejich význam. 

Správně používá normalizované značení 

hmot v řezech. 

Správně zakresluje normalizované značky 

zařizovacích předmětů. 

Popíše zásady pro vznik půdorysu objektu, 

svislého řezu a technického pohledu. 

- normy, katalogy a další odborné podklady 

pro projektování, využití informačních 

technologií 

Způsoby zobrazování ve stavebnictví 

- zobrazování na jednu průmětnu 

- pravoúhlé zobrazování na 3 k sobě kolmé 

průmětny 

Výkresová dokumentace staveb 

-  typy, výkresy 

Měřítko 

Formáty výkresů, skládání výkresů 

Úprava stavebních výkresů, popisové pole 

Principy zobrazování ve stavebních výkresech 

Druhy čar ve stavebních výkresech 

Kótování 

- délkové kótování 

- výškové kóty 

- kótování oblouků a úhlů 

- odkazové čáry 

Značení hmot v řezu 

Zakreslování zařizovacích předmětů 

Princip zobrazování v půdorysu podlaží, svislém 

řezu a technickém pohledu 

ZPŮSOB KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

Podle platných norem zakresluje a kótuje 

výplně otvorů. 

Zakreslí nadokenní překlad v různých 

variantách. 

Do půdorysu zakresluje povrchové 

úpravy. 

Do půdorysu podlaží zakresluje stavební 

úpravy. 

Sestaví a zakreslí na výkres legendu 

materiálů a místností. 

Zakreslování oken 

Zakreslování dveří 

Zakreslování povrchových úprav (obklady) 

Zakreslování prostupů, výklenků a drážek 

Zakreslování překladů, legenda překladů 

Legenda místností, značení místností 

Legenda stavebních materiálů 

Směrová růžice 

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ VÝKRESY 

Výstup – Žák Učivo 

Vybere pro práci příslušné rýsovací 

pomůcky a technickou literaturou. 

První nadzemní podlaží jednoduchého 
objektu 
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Do půdorysu zakresluje povrchové 

úpravy. 

Do půdorysu podlaží zakresluje stavební 

úpravy. 

Sestaví a zakreslí na výkres legendu 

materiálů a místností. 

Vysvětlí zásady zobrazování a kótování v 

půdoryse nadzemního podlaží podle 

platných norem. 

Samostatně zakreslí a okótuje podle 

zadání půdorys rodinného domu s 

uplatněním normalizace. 

Navrhne a zakreslí vhodné spádování 

ploch uvnitř objektu. 

Navrhne a zakreslí vhodné spádování 

venkovních ploch rodinného domu. 

Vysvětlí zásady zobrazování a kótování ve 

svislém řezu objektem podle platných 

norem. 

Zakreslí svislý řez objektem ve vazbě na 

půdorys. 

Vysvětlí zásady zobrazování a kótování v 

technickém pohledu objektu podle 

platných norem. 

Zakreslí technický pohled ve vazbě na 

svislý řez a půdorys objektu. 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě. 

- modul, studie, 

- svislé konstrukce, kótování, 

- výplně otvorů (okna, dveře), kótování, 

- zařizovací předměty, 

- zvláštní stavební úpravy, 

- šrafování hmot, 

- legenda místností, značení místností, 

- legenda hmot, 

- směrová růžice, výškové kóty v půdoryse 

- odvodnění ploch a komunikace. 

Svislý řez 

- pravidla pro vytváření svislých řezů 

objektem, 

- zakreslení myšlené roviny řezu do půdorysu, 

- výšková modulová koordinace pro systém 

POROTHERM, navrhování výšek v rodinném 

domě, 

- výkres svislého řezu objektem v návaznosti 

na zpracovaný půdorys, 

- kótování svislého řezu, 

- odvodnění ploch a komunikace ve vazbě na 

půdorys. 

Technický pohled 

- pravidla pro vytváření technických pohledů, 

- značení povrchů, 

- legenda povrchových úprav, 

- výkres technických pohledů ve vazbě na 

zpracovaný půdorys a svislý řez objektem 

rodinného domu, 

- kótování technického pohledu, 

- značení povrchů, 

- legenda povrchových úprav. 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Provozní řád odborné učebny. 

PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ – OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 
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Vypracuje prováděcí výkres půdorysu 1NP 

včetně legend 

Navrhne a zakreslí vhodné spádování 

venkovních ploch rodinného domu 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě 

Orientuje se v normách, katalozích a 

vyhláškách 

Půdorys prvního nadzemního podlaží 

rodinného domu 

- zásady zobrazování v půdoryse, 

- návrh rozměrů objektu se zřetelem na modul 

stavebního systému POROTHERM, 

- svislé nosné konstrukce, 

- výplně otvorů, 

- kótování, 

- obklady, 

- zařizovací předměty, 

- zvláštní stavební úpravy, 

- šrafování hmot, 

- značení místností, legenda místností 

- legenda materiálů, 

- směrová růžice 

- výškové kóty v půdoryse 

- odvodnění ploch, komunikace. 

SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM – OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí postup při výškovém navrhování 

objektu v systému POROTHERM 

Zakreslí svislý řez objektem ve vazbě na 

půdorys 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě 

Orientuje se v normách, katalozích a 

vyhláškách 

Svislý řez části jednoduchého objektu 

rodinného domu 

- zakreslení myšlené roviny řezu do půdorysu 

podlaží, 

- výšková modulová koordinace pro systém 

POROTHERM 

- návrh výšek v podlaží 

- zakreslení svislého řezu, 

- kótování, 

- odvodnění ploch a komunikace. 

TECHNICKÝ POHLED – OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

Zakreslí technický pohled ve vazbě na 

svislý řez a půdorys objektu 

Technický pohled 

- výkresy technických podhledů na rodinný 

dům ve vazbě na půdorys 1NP a částečný 

svislý řez, 

- kótování, 

- legenda povrchů. 

ZAKRESLOVÁNÍ ZÁKLADŮ 

Výstup – Žák Učivo 
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Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

základů včetně normalizovaných druhů 

čar 

Navrhne základovou konstrukci pro 

rodinný dům ve vazbě na půdorys 1NP 

Vypracuje prováděcí výkres základů pro 

rodinný dům 

Základy – teorie 

- základní názvosloví, 

- pravidla pro navrhování základů, 

- druhy výkresů zpracovávané pro 

zakreslování základů, 

- pravidla pro kreslení půdorysu základů, 

- kótování půdorysu, 

- pravidla pro kreslení svislého řezu a 

sklopeného průřezu, 

- kótování svislého řezu a sklopeného průřezu 

základů. 

Výkres základů 

- půdorys a svislý řez základem ve vazbě na 

zpracovaný půdorys rodinného domu. 

ZAKRESLOVÁNÍ VÝKOPŮ 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

výkopů včetně normalizovaných druhů čar 

Navrhne výkopy pro rodinný dům ve 

vazbě na půdorys základů 

Vypracuje prováděcí výkres výkopů pro 

rodinný dům 

Vypočítá kubaturu výkopu 

Zakreslování výkopů – teorie 

- základní názvosloví, 

- pravidla pro navrhování výkopů, 

- druhy výkresů pro zakreslení výkopů, 

- pravidla platná pro zakreslování půdorysu 

výkopů, 

- kótování půdorysu výkopů, 

- pravidla platná pro zakreslování svislých 

řezů a sklopených průřezů výkopů, 

- kótování svislých řezů a sklopených 

průřezů výkopů, 

- výpočet kubatury výkopu. 

Výkres výkopů 

- půdorys a svislý řez výkopem ve vazbě na 

zpracovaný půdorys základů rodinného 

domu, 

- výpočet kubatury výkopu. 

ZAKRESLOVÁNÍ STROPŮ 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

stropů včetně normalizovaných druhů čar 

Navrhne monolitickou konstrukci ŽB 

stropu pro rodinný dům ve vazbě na 

půdorys 1NP, spočítá spotřebu betonu 

Navrhne konstrukci montovaného stropu 

POROTHEM pro rodinný dům ve vazbě na 

Stropy – teorie 

- rozdělení stropů, 

- základní názvosloví, 

- zakreslení jednotlivých typů stropů, 

Monolitické betonové stropy 

- výkres tvaru ŽB monolitického stropu, 
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půdorys 1NP 

Vypracuje prováděcí výkres tvaru 

monolitického ŽB stropu pro rodinný dům 

Vypracuje prováděcí výkres sestavy dílců 

stropu POROTHERM pro rodinný dům 

Sestaví specifikaci stropních dílců 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě 

Orientuje se v normách, katalozích a 

vyhláškách 

- empirická pravidla pro navrhování 

monolitických ŽB stropů, 

- pravidla pro zakreslování výkresu tvaru, 

druhy čar, 

- kótování výkresu tvaru, 

- návrh monolitického ŽB stropu nad daným 

půdorysem 

- výkres tvaru stropu se sklopenými 

průřezy nad půdorysem 1NP rodinného 

domu. 

Montované stropy 

- pravidla pro navrhování montovaných stropů 

z nosníků POT a vložek MIAKO, 

- pravidla pro zakreslování výkresu sestavy 

dílců, druhy čar, 

- kótování výkresu sestavy dílců, 

- návrh montovaného stropu POROTHERM 

nad daným půdorysem 

- výkres sestavy dílců se sklopenými 

průřezy stropu POROTHERM nad 

půdorysem 1NP rodinného domu, 

- specifikace stropních dílců. 

ZAKRESLOVÁNÍ PŘEVISLÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

převislých konstrukcí včetně 

normalizovaných druhů čar 

Vypracuje částečný výkres převislé 

konstrukce 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

kleneb včetně normalizovaných druhů čar 

Převislé konstrukce 

- pravidla pro zakreslování převislých 

konstrukcí, 

- příklady výkresů jednotlivých typů převislých 

konstrukcí, 

Klenby 

- pravidla pro zakreslování kleneb, 

- výkres klenbového stropu. 

ZAKRESLOVÁNÍ PODLAH 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

podlah včetně normalizovaných druhů čar 

Vypracuje legendu podlah, navrhne 

složení podlah pro rodinný dům 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě 

Orientuje se v normách, katalozích a 

vyhláškách. 

Legenda podlah 

- základní pravidla pro navrhování podlah 

(opakování POS) 

- pravidla pro sestavení legendy podlah. 

Detail podlahy 

- výkres detailu ukončení podlahy u zdi M 

1:10. 
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ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH 

Výstup – Žák Učivo 

Pracuje s technickými listy a katalogy v 

tištěné i elektronické podobě 

Orientuje se v normách, katalozích a 

vyhláškách 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

plochých střech včetně normalizovaných 

druhů čar 

Vypracuje prováděcí výkres pláště ploché 

střechy pro rodinný dům 

Vypracuje výkres detailu ploché střechy 

Vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

krovů včetně normalizovaných druhů čar 

Vypracuje prováděcí výkres krovu stojaté 

stolice pro rodinný dům 

Navrhne konstrukci krovu nad daným 

půdorysem 

Zakreslí detail střešního pláště 

Sestaví legendu klempířských prvků 

Základní názvosloví střech 

- základní pojmy, 

- rozdělení střech. 

Zakreslování plochých střech 

- půdorys střešního pláště ploché střechy, 

- svislý řez. 

Detail ploché střechy 

Krovy 

- základní pojmy, 

- zakreslování v půdoryse, 

- zakreslování ve svislém řezu, 

- návrh krovu nad daným půdorysem – stojatá 

stolice, 

- půdorys a řez krovem, 

- kotvení pozednice, 

- hambálková soustava – půdorys a svislý řez, 

- návrh střešního pláště, 

- detail střešního pláště, 

- výpis klempířských prvků. 

NAVRHOVÁNÍ A ZAKRESLOVÁNÍ SCHODIŠŤ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

schodišť včetně normalizovaných druhů 

čar 

navrhne konstrukci schodiště nad daným 

půdorysem 

vypracuje výkres půdorysu a svislého řezu 

schodištěm v rodinném domě 

vypracuje výkres detailu schodiště 

Základní pojmy schodišť 

- rozdělení schodišť, 

- základní pojmy a názvosloví, 

Navrhování schodišť 

- pravidla pro navrhování schodišť, 

- návrh schodiště nad daným půdorysem, 

- pravidla pro zakreslování půdorysu 

Zakreslování schodišť 

- půdorys schodiště, 

- pravidla pro navrhování svislého řezu, 

- svislý řez. 

Detail schodiště 

ZAKRESLOVÁNÍ KOMÍNŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pravidla platná pro zobrazování 

komínových a ventilačních průduchů v 

půdoryse 

Základní názvosloví komínu 

- základní pojmy, 
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do půdorysu podlaží zakreslí komínové a 

ventilační průduchy 

- pravidla o navrhování komínů. 

Zakreslování komínů 

- zakreslování do půdorysu, 

- zakreslování do svislého řezu. 

ZÁVĚREČNÉ KONZULTACE 

Výstup – Žák Učivo 

zkompletuje stavební výkresy pro 

sestavení stavební dokumentace objektu 
- Kompletace výkresů, řazení do složek. 

4.9.4. Architektura 

Cílem předmětu je kultivovat kulturní a estetickou stránku osobnosti žáka, aby pomocí 
poznatků o vývoji architektury lépe porozuměl soudobé architektuře i tendencím jejího 
vývoje a aby získal správný postoj k ochraně památek.  

Na základě historických a společenských souvislostí se orientuje ve vývoji architektonických 
slohů, vnímá památku jako hodnotu uměleckou a řemeslnou, reprezentující společnost v 
daném časovém úseku.  

 
Charakteristika učiva  

Předmět vychází s oblasti Odborného vzdělávání a rozpracovává část kurikulárních rámců z 
okruhu Grafická a estetická příprava.  

Učivo předmětu volně navazuje na předmět Dějepis.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• získal přehled o vývoji architektury, 

• formoval a rozvíjel své estetické cítění v souvislosti se zřetelem na ochranu stavebních 
památek. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka se vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• získal úctu k práci a dílu předchozích generací stavitelů a řemeslníků a jimi 
vytvořeným hodnotám; 

• získal citlivý, znalostmi podložený přístup k veškerým zásahům do historických 
objektů; 

• vážil si kulturního dědictví v oblasti stavebních památek; 

• nacházel v architektonických dílech estetické hodnoty a získal trvalý zájem 
o architekturu. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové 
atmosféře ve třídě. 
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V předmětu se využívají zejména: metody klasické – slovní (vysvětlování a výklad, popis, 
rozhovor) a názorně demonstrační (práce s obrazem), metody komplexní – frontální výuka 
a individuální grafické práce žáků. 

Teoretická výuka je doplněna zadáním jednoduchého grafického úkolu, zájem žáků je 
stimulován zařazením odborné exkurze nebo návštěvy tematické výstavy. 

Vyučující využívá učebnu vybavenou audiovizuální technikou. 

 
Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. 

Žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení a formou písemných testů a hodnocením 
samostatné práce. Učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání 
správné terminologie, samostatnosti projevu žáka i jeho aktivitu.  

Zvláštní důraz se klade zejména na: 

• schopnost orientovat se ve vývoji architektury, 

• schopnost rozlišit základní architektonické slohy, konstrukčních principy a techniky 
stavění. 

 
Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících na celkovou strategii 
ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí a jsou 
uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k učení  

• komunikační kompetence  

• personální a sociální kompetence. 

Předmět naplňuje průřezová témata Člověk a životní prostředí (žák vypracuje jednoduchý 
náčrt konkrétního objektu nebo architektonického detailu z dějin architektury) a Informační 
a komunikační technologie (žák vypracuje zápis z exkurze s využitím výpočetní techniky).  

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 Občan v demokratické společnosti. 

2. ročník, 2 h týdně, povinný 

VÝVOJ ŽIVOTNÍHO STYLU, VÝZNAM ARCHITEKTURY PRO STAVEBNÍ ČINNOST 

Výstup – Žák Učivo 

určí historický vývoj architektonických 

slohů a jejich vazbu na vývoj lidské 

společnosti 

Význam architektury pro stavebnictví, vývoj 

životního stylu 

ARCHITEKTURA PRAVĚKU 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje základní prvky architektury Konstrukční principy a technika stavění, 
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daného období, charakterizuje 

konstrukční principy a typické techniky 

stavění 

významné památky: 

Počátky architektury v pravěku 

ARCHITEKTURA STAROVĚKU V PŘEHLEDU 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje základní prvky architektury 

daného období, charakterizuje 

konstrukční principy a typické techniky 

stavění 

Konstrukční principy a techniky stavění, 

nejvýznamnější památky:  

Mezopotámie  

Egypt  

Antické Řecko  

Antický Řím  

Křesťanská antika  

STŘEDOVĚKÁ ARCHITEKTURA 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje nejvýznamnější památky 

daného období a uvede nejvýznamnější 

osobnosti daného období 

vyjmenuje základní prvky architektury 

daného období, charakterizuje 

konstrukční principy a typické techniky 

stavění 

Charakteristika slohu, konstrukční principy a 

techniky stavění, nejvýznamnější památky a 

osobnosti: 

Byzantská architektura 

Předrománská a románská architektura v místě 

vzniku 

Počátky architektury v českých zemích, románská 

architektura v českých zemích 

Gotika v místě vzniku 

Gotika v českých zemích 

ARCHITEKTURA RENESANCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše vývoj architektury novověku, 

orientuje se v základních slozích a nových 

technikách stavění 

vyjmenuje nejvýznamnější památky 

daného období a uvede nejvýznamnější 

osobnosti daného období 

vyjmenuje základní prvky architektury 

daného období, charakterizuje 

konstrukční principy a typické techniky 

stavění 

Nový výtvarný názor, charakteristika slohu, 

konstrukční principy a nové stavební techniky, 

nejvýznamnější památky a osobnosti, 

urbanismus v Evropě a naší zemi: 

Renesance v místě vzniku 

Renesance v českých zemích 

ARCHITEKTONICKÝ NÁČRT 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje estetické hledisko u návrhu 

stavebního díla 
Jednoduchý architektonický náčrt dle 

konkrétního vzoru – průčelí nebo detail typický 
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nakreslí jednoduchou plošnou kompozici 

dle vzoru 

pro určité slohové období 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žák vytvoří jednoduchý architektonický náčrt dle konkrétního vzoru – průčelí nebo detail 

typický pro určité slohové období. 

3. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

BAROKO A ROKOKO 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší prvky architektury daného období, 

vysvětlí konstrukční principy a typické 

techniky stavění 

přiřadí příklady významných památek k 

danému období a vysvětlí přínos 

významných osobností architektury pro 

vývoj architektury 

Charakteristika slohu, konstrukční principy a 

technika stavění, tvorba a směry vývoje, 

urbanismus a tvorba parků, nejvýznamnější 

památky a osobnosti: 

Baroko a rokoko v místě vzniku 

Baroko a rokoko v českých zemích 

KLASICISMUS, ROMANTISMUS A HISTORISMUS 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vývoj architektury novověku, 

uvede příklady základních slohů a nových 

technik stavění 

rozliší prvky architektury daného období, 

vysvětlí konstrukční principy a typické 

techniky stavění 

přiřadí příklady významných památek k 

danému období a vysvětlí přínos 

významných osobností architektury pro 

vývoj architektury 

Konstrukční principy a technika stavění 

architektury 18. a 19. století, charakteristika 

slohů, konstrukční principy a techniky stavění, 

směry vývoje v Evropě a 

Americe, nejvýznamnější památky a osobnosti: 

Klasicismus a empír 

Romantismus, tvorba krajiny a parků 

Historismus 

Rozvoj železných a železobetonových konstrukcí, 

výškové stavby 

LIDOVÁ ARCHITEKTURA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vývoj a uvede příklady lidové 

architektury 

uvede základní typy vesnických sídel a 

charakteristické prvky lidové architektury 

Typy vesnických sídel 

Typy zemědělské usedlosti 

Základní znaky, charakteristické prvky a typické 

materiály lidové architektury regionu 

ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ, SOUČASNÁ ARCHITEKTURA 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší prvky architektury daného období, 

vysvětlí konstrukční principy a typické 

techniky stavění 

uvede příklady směrů architektury 20. 

století a nových technologických trendů, 

Konstrukční principy a technika stavění ve 20. 

století, nové architektonické směry, nové 

konstrukce a technologie, příklady realizovaných 

objektů: 

Architektura počátku 20.století 
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přiřadí příklady realizovaných objektů 

moderní architektury 

orientuje se v základních směrech 

architektury 20. století a nových 

technologických trendech 

vysvětlí trendy soudobé architektury 

vyjmenuje trendy soudobé architektury, 

uvede příklady realizovaných objektů 

moderní architektury 

Architektura meziválečného období 

Architektura po 2. sv. válce 

Architektura 21. století, tendence vývoje soudobé 

architektury 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam ochrany památek při 

stavební činnosti 

Význam památkové péče ve stavební činnosti 

Vývoj památkové péče 

Úloha památkové péče a metody ochrany 

památek 

Poradní a výkonné orgány památkové péče 

pokrytí průřezových témat 

IKT – Žák provede s využitím výpočetní techniky zápis z exkurze s architektonickou tematikou, 

doplněný případně o nákres konkrétního detailu. 

ARCHITEKTONICKÝ NÁKRES 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří architektonický nákres dle 

předlohy 

Architektonický nákres dle konkrétní předlohy – 

průčelí nebo detail typický pro určité slohové 

období 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žák vytvoří architektonický nákres dle konkrétní předlohy – průčelí nebo detail typický pro 

určité slohové období. 

4.9.5. Stavební materiály 

Vyučovací předmět Stavební materiály seznamuje žáky s vlastnostmi, výrobou a způsobem 
používání stavebních hmot a výrobků. Učí je orientovat se na trhu s těmito materiály, 
pracovat s technickými listy, seznamuje žáky s nejvýznamnějšími výrobci. 

 

Charakteristika učiva  

Předmět Stavební materiály vychází s oblasti Odborného vzdělání a pokrývá část 
kurikulárních rámců okruhu Technická a technologická příprava. 

Učivo je koncipováno tak, aby svým obsahem, rozsahem a časovým zařazením jednotlivých 
tematických celků vytvářelo předpoklady pro pochopení učiva v dalších odborných 
předmětech, zejména v Pozemním stavitelství I, Cvičení z pozemního stavitelství, Stavebních 
konstrukcích, Průzkumech staveb, Navrhování staveb, Rozpočtování, Obnově budov a Praxi. 
Obsah je zaměřen především na získání přehledu v oblasti stavebních materiálů. Ve všech 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 111 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 
tematických celcích se žáci průběžně seznamují s novými materiály, s jejich aplikací a výrobci. 
Poslední učební celek je věnován Zkoušení stavebních materiálů. Škola nedisponuje 
odbornou laboratoří a potřebným vybavením. Budou provedeny jen základní ukázky 
zkušebních postupů s vypracováním jednoduchého protokolu, v maximální míře se využívá 
videoukázek jednotlivých zkoušek. Žáci navštíví zkušební laboratoř v rámci exkurze u 
některého z regionálních výrobců stavebních hmot. 

Součástí výuky je vedení žáků k péči o zdraví a ochraně životního prostředí.  

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• získal základní informace o druzích stavebních materiálů, jejich vlastnostech a použití 
ve stavební praxi; 

• aplikoval vědomosti získané v ostatních odborných předmětech do prostředí 
stavebních materiálů a opačně; 

• projevoval logické myšlení při výběru stavebních materiálů; 

• seznámil se s technikami pro zpracování textu; 

• přehledně vypracoval výpisky; 

• dokázal objasnit pojmy z předešlé výuky; 

• orientoval se v regionálních výrobcích stavebních materiálů; 

• s materiály zacházel v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem, 

• při používání stavebních materiálů bral v úvahu BOZP, udržitelný rozvoj a ochranu 
životního prostředí. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• soustavně rozvíjel svou pracovní kázeň a systematický přístup k práci, 

• chápal současné vzdělávání jako předstupeň k celoživotnímu učení, 

• choval se zodpovědně ke svému zdraví, dodržoval pravidla zdravého způsobu práce, 

• uvědomoval si svou roli v třídním kolektivu, rozvíjel svou schopnost spolupracovat ve 
skupině a aktivně se podílel na vytváření pozitivního klimatu ve třídě. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména:  

• metody klasické – výklad, rozhovor  

• názorně demonstrační metoda – využití dataprojektoru. 

Zvláštní důraz je kladen na metody, u kterých je rozvíjena schopnost samostatné práce, 
pomocí níž jsou v předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata.  
Výuka probíhá v kmenové učebně, dle možností v učebně s audiovizuální technikou.  

 
Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem.  
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Zvláštní důraz je kladen zejména na:  

• získání přehledu v oblasti stavebních materiálů a hmot, používání správné 
terminologie; 

• schopnost zvažovat využití jednotlivých materiálů v konkrétní situaci při zohlednění 
různých kritérií; 

• přehled o metodách zkoušení stavebních materiálů a jejich význam pro stavební 
praxi; 

• schopnost aplikovat poznatky při navrhování jednoduchých objektů; 

• zvládnutí práce s textem a úroveň jeho grafického zpracování; 

• zapojení do skupinové práce, osobní angažovanost při práci ve skupině, aktivitu při 
vyučování; 

• individuální pokrok každého žáka. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• občanské kompetence a kulturní povědomí. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

1. ročník – vypracuje přehledné výpisky z předloženého textu.  

Předmět naplňuje průřezová témata:  

Člověk a svět práce  

• žák absolvuje exkurzi do výrobny stavebních materiálů nebo se zúčastní přednášky 
pracovníka z praxe týkající se tohoto tématu; 

Člověk a životní prostředí  

• předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při těžbě surovin a výrobě stavebních 
materiálů. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

VLASTNOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

Výstup – Žák Učivo 

rozdělí stavební materiály podle různých 

hledisek, uvede příklady z praxe 

vyjmenuje vlastnosti posuzované u 

stavebních materiálů a jejich význam pro 

stavebnictví 

Rozdělení stavebních materiálů  

Fyzikální, mechanické, chemické, technologické 

vlastnosti stavebních materiálů  

Hygienická a protipožární kritérií  
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sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – diskuse na téma: vliv různých materiálů na životní prostředí, zásady pro skladování a 

manipulaci stavebních hmot 

KERAMICKÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

Vlastnosti keramických výrobků, keramický střep  

Rozdělení keramických výrobků, jejich použití ve 

stavebnictví  

Keramické obklady, kameninové výrobky, 

zdravotní keramika  

Žáruvzdorné výrobky – šamot, magnezit, sypké 

materiály, žáruvzdorný beton  

Suroviny pro výrobu  

Technologie výroby obkladů, dlažeb, zdravotní 

keramiky  

Doprava a skladování keramických výrobků  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti keramických 

výrobků  

KÁMEN A KAMENIVO 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

Kámen jako stavivo  

Vznik a rozdělení hornin  

Kamenivo pro použití na stavbě  

Vlastnosti, těžba a opracování kamene  

Strojní zařízení používané přu zpracování 

kamene  

Kamenické výrobky  

Doprava a skladování kameniva  

Významní regionální výrobci 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Referát na téma vliv těžby kameniva na životní prostředí  

POJIVA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 
Účel a druhy pojiv  

Vápno, cement, sádra  
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rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

uvede současně používané i historické 

materiály 

Vlastnosti jednotlivých pojiv  

Rozdělení pojiv, jejich použití na stavbě  

Suroviny pro výrobu jednotlivých pojiv  

Technologie výroby vápna, sádry, cementu  

Doprava a skladování pojiv  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti pojiv  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Vliv průmyslové výroby na životní prostředí – diskuse 

MALTY A MALTOVÉ SMĚSI 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

uvede současně používané i historické 

materiály 

 

Rozdělení malt, jejich použití  

Vlastnosti jednotlivých typů malt  

Malta vápenná, vápenocementová, cementová, 

sádrová, speciální  

Suroviny pro výrobu malt a maltových směsí  

Technologie zpracování malt, strojní vybavení  

Doprava a skladování surovin pro výrobu malt a 

suchých maltových směsí  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti maltových směsí  

 

 

BETON 

Výstup – Žák Učivo 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

Rozdělení betonů, jejich použití  

Vlastnosti jednotlivých typů betonů  

Beton prostý, beton vyztužený  

Speciální betony  

Betony lehké, mezerovité, lehčené  
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materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

Suroviny pro výrobu betonů  

Technologie zpracování prostého betonu, strojní 

vybavení – základní informace  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti betonů  

KOVY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

popíše způsoby ochrany materiálu před 

vnějšími vlivy 

uvede způsoby použití daného materiálu 

Druhy kovů, jejich použití na stavbě  

Výrobky z oceli pro stavebnictví  

Výroba železa  

Neželezné kovy a slitiny, výrobky z nich  

Vlastnosti kovů  

Ochrana kovů  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Vliv exhalací z vysokých pecí na životní prostředí a možnosti jejich omezení – diskuse 

PLASTY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

 

Rozdělení plastů, jejich použití ve stavebnictví  

Vlastnosti jednotlivých materiálů na bázi plastů  

Skladování a likvidace plastů, jejich vliv na 

životní prostředí, recyklace  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti využití plastů ve 

stavebnictví  

 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Vliv likvidace plastů na životní prostředí – diskuse 

STAVEBNÍ SKLO 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

Rozdělení výrobků ze stavebního skla, jejich 

použití ve stavebnictví  

Vlastnosti stavebního skla  

Suroviny pro výrobu skla  

Technologie výroby stavebního skla a výrobků 
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daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

z něj  

Doprava a skladování  

Nejvýznamnější výrobci a jejich sortiment 

výrobků  

Materiálové novinky z oblasti využití stavebního 

skla  

 

 

 

 

LABORATORNÍ CVIČENÍ ZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí kvalitu vstupních materiálů a 

jejich hospodárné využívání ve výrobě 

včetně vyhodnocení množství a kvality 

práce 

orientuje se v moderních metodách 

zkoušení vlastností stavebních materiálů 

odebere vzorek materiálu, provede 

zkoušky vlastností a vypracuje příslušný 

protokol 

Základní laboratorní postupy a zkoušky 

vlastností materiálů  

Zkoušení kameniva do betonu  

Zjišťování základních mechanicko-fyzikálních 

vlastností stavebních materiálů  

Přehled moderních metod zkoušení jednotlivých 

skupin stavebních materiálů 

DŘEVO A VÝROBKY ZE DŘEVA 

Výstup – Žák Učivo 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

popíše způsoby ochrany materiálu před 

vnějšími vlivy 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

Vlastnosti dřeva  

Těžba, zpracování, třídění dřeva  

Druhy dřeva, rozdělení výrobků ze dřeva, jejich 

použití na stavbě  

Doprava a skladování dřevěných výrobků  

Nejvýznamnější regionální výrobci  

Ochrana dřeva  

 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Referát na téma vliv těžby dřeva na životní prostředí 

CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje vlastnosti posuzované u 

stavebního materiálu a jejich význam pro 

stavebnictví 

Vlastnosti cihlářských výrobků, keramický střep  

Rozdělení cihlářských výrobků, jejich použití na 

stavbě  

Suroviny pro výrobu cihel  
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charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

uvede současně používané i historické 

materiály 

Technologie výroby cihel  

Doprava a skladování cihlářských výrobků  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti cihlářských 

výrobků 

POMOCNÉ MATERIÁLY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

Nátěrové hmoty, tmely, lepidla  

Rozdělení výrobků, jejich použití  

Vlastnosti jednotlivých výrobků  

Balení a skladování pomocných stavebních 

materiálů  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti pomocných 

stavebních materiálů  

 

IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

uvede způsoby použití daného materiálu 

 

Rozdělení izolací, jejich použití na stavbě  

Izolace proti vodě  

Izolace tepelné  

Izolace proti hluku  

Izolace proti radonu  

Vlastnosti jednotlivých typů izolací  

Suroviny pro výrobu izolačních materiálů  

Technologie výroby tepelných izolací  

Doprava a skladování izolačních materiálů  

Nejvýznamnější výrobci  

Materiálové novinky z oblasti stavebních izolací  
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vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

CEMENTOVLÁKNITÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje vlastnosti daného 

materiálu a jejich využití ve stavebnictví 

rozdělí výrobky do skupin dle daného 

kritéria a skupinu charakterizuje 

vyjmenuje základní suroviny pro výrobu 

daného stavebního materiálu  

popíše postup výroby daného stavebního 

materiálu 

jmenuje obecné zásady pro skladování 

daného stavebního materiálu 

popíše způsoby ochrany materiálu před 

vnějšími vlivy 

uvede způsoby použití daného materiálu 

vyjmenuje největší výrobce stavebních 

hmot a významné regionální výrobce 

sleduje materiálové novinky používané v 

oboru 

Rozdělení cementovláknitých výrobků, jejich 

použití na stavbě  

Vlastnosti cementovláknitých výrobků  

Suroviny pro výrobu  

Technologie výroby vlnité krytiny  

Doprava a skladování cementovláknitých 

výrobků  

Nejvýznamnější výrobci, regionální výrobce  

Materiálové novinky z oblasti cementovláknitých 

výrobků  

4.9.6. Pozemní stavitelství I 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům základní znalosti z oblasti 
konstrukce a navrhování pozemních staveb. Seznámí se s technologickými postupy, stroji a 
zařízeními. Na předmět navazuje ve 3. a 4. ročníku Pozemní stavitelství II. Praktické 
dovednosti žáci získávají v předmětech Praxe a Projektování budov. 

 
Charakteristika učiva  

Učivo rozpracovává kutikulární rámce vzdělávací oblasti Technická a technologická příprava 
v oddílu Stavba a její části. Z profilujícího obsahového okruhu Stavební obnova je zařazen 
celek Rekonstrukce technické infrastruktury a Moderní způsoby vytápění. Navíc byly vloženy 
celky Typologie staveb a Novodobé stavební systémy. Učivo předmětu Pozemní stavitelství I 
navazuje na předměty Stavební materiály, a je rozvíjen předměty Obnova budov, Průzkumy 
staveb, Projektování budov a Grafické programy. Učivo je rozděleno do dvou ročníků s 
důrazem na logickou vazbu provádění stavby a možnost mezipředmětových vztahů. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel technické myšlení, 

• dokázal pracovat s textem, 

• získal zájem o nové technologie. 

 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 119 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

• si vážili své práce a práce druhých; 

• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví, 

• pochopili základní principy stavebních konstrukcí a vazby mezi nimi, 

• dokázali komunikovat a spolupracovat s druhými, 

• uplatňovali získané znalosti v praxi a při návrhu konstrukcí, 

• se orientovali na trhu výrobců staveb systémů a konstrukce, 

• si vytvářeli pracovní návyky a zvládli jednoduché administrativní úkony, 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé výukové metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. 

Je vyučován formami:  

• výkladu  

• řízeného rozhovoru  

• brainstormingu  

• skupinové práce. 

Vzhledem k charakteru učiva jsou uplatňovány problémové a diskusní metody.  
K výuce se používá vhodné učebnice, výukové prezentace, odborná literatura. Učivo je 
doplněno odbornými exkurzemi a přednáškami.  

Zvláštní důraz je kladen na práci s odborným textem a učení čtením, pomocí nichž jsou v 
předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata.  

Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální učebně.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. Žák je hodnocen za ústní 
a písemný projev s důrazem na odbornou terminologii, grafický projev a porozumění učiva se 
schopností aplikace získaných znalostí. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu.  

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 120 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

• personální a sociální kompetence  

• matematické kompetence  

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s nimi. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  
3. ročník – zaznamená podstatné myšlenky z odborné prezentace.  

Předmět naplňuje průřezové téma Informační a komunikační technologie tím, že žáci 
zpracovávají písemné práce pomocí vhodného textového editoru, a průřezové téma Člověk a 
životní prostředí – zpracuje práci na téma alternativních zdrojů vytápění a ohřev teplé 
užitkové vody.  

1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu 

Pravidla hodnocení 

Pomůcky 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje jednotlivé konstrukční systémy, 

popíše je a nakreslí 

vyjmenuje požadavky na svislé nosné 

konstrukce 

vybere vhodný konstrukční typ, stavební 

materiál a zvolí technologii provádění pro 

výstavbu dané budovy 

Základní konstrukční systémy budov. 

Požadavky na svislé nosné konstrukce. 

Funkce a rozdělení svislých nosných 

konstrukcí. 

Zděné nosné konstrukce. 

- zdivo cihelné, 
- kamenné, 
- smíšené, 
- tvárnicové, 
- zdění tradiční i moderní. 

Betonové konstrukce. 

- monolitické konstrukce, 
- základní typy bednění, 
- prefabrikované konstrukce, 
- prefamonolitické konstrukce. 

Dřevěné konstrukce. 

- roubené stavby, 
- hrázděné stavby, 
- rámové stavby. 

Ocelové konstrukce 
 
Monolitické svislé nosné konstrukce 
Prefabrikované svislé nosné konstrukce 
Postup prací při zhotovování stavby (zdění tradiční 

a moderní)   
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OTVORY VE ZDECH, TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše postup a řešení provádění otvorů v 

nosných stěnách 

zvolí vhodný sklepní světlík pro konkrétní 

stavbu a popíše postup jeho provedení 

Okenní otvory. 

Osazování okenních rámů. 

Dveřní otvory. 

Osazování zárubní. 

Vratové otvory. 

Řešení nadpraží otvorů. 

Sklepní světlíky. 

Truhlářské práce. 

PŘÍČKY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše konstrukci jednotlivých typů příček 

a způsoby jejich provádění 

Funkce, vlastnosti a rozdělení příček. 

Příčky zděné. 

Železobetonové příčky. 

Montované příčky. 

Skleněné příčky. 

GEOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

má orientační přehled o vhodnosti 

základových půd pro návrh základové 

konstrukce 

orientuje se v základních horninách a 

znalostí základů praktické geologie 

využívá ve stavební praxi 

popíše postup výškového a polohového 

vytyčení stavby 

Geologické podmínky pro zakládání staveb. 

Druhy zemin. 

Geologický a hydrogeologický průzkum. 

Přípravné vyměřovací práce. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše postup provádění zemních prací a 

způsoby zajištění výkopů, řeší odvodnění 

stavební jámy 

charakterizuje stavební stroje a zařízení 

používaná při zemních pracích 

orientuje se v problematice vhodnosti 

základových půd pro výběr základové 

konstrukce 

aplikuje znalosti o provádění zemních 

prací 

Rozdělení zemních prací. 

Přípravné zemní práce. 

Hlavní zemní práce. 

Dokončovací zemní práce. 

Způsoby zajištění stěn výkopů a odvodnění 

stavební jámy. 

Mechanizace pro zemní práce. 
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ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

zohlední hlediska výběru základových 

konstrukcí 

navrhne vhodný typ základu s ohledem na 

základové poměry 

navrhne hloubku založení základového 

pasu 

Roznášení napětí v základové půdě. 

Druhy základů a jejich provádění. 

Plošné základy. 

- hloubka založení, 
- základové pasy a rošty, 
- základové patky, 
- základové desky. 

Hlubinné základy. 

- piloty, 
- šachtové pilíře, 
- studny, 
- kesony. 

  

IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne vhodnou hydroizolaci s ohledem 

na druh vody působící na stavbu 

popíše postup provádění živičné a fóliové 

hydroizolace včetně způsobů spojování 

vyjmenuje způsoby kontroly těsnosti 

hydroizolace 

zváží radonové riziko a navrhne vhodnou 

izolaci proti radonu 

Působení vody na stavbu: 

- Druhy vod. 
- Hydroizolace živičné. 
- Hydroizolace fóliové. 
- Provádění hydroizolací. 
- Kontrola těsnosti hydroizolací. 
- Radon, protiradonové izolace. 

 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Pomůcky. 

 

KONSTRUKCE STROPŮ 

Výstup – Žák Učivo 

má orientační přehled, charakterizuje a 

popíše postupy provádění stropních 

konstrukcí 

Základní požadavky na stropní konstrukce 

Konstrukční varianty stropních konstrukcí 

Provádění stropů 

Ztužující pozední věnce a zední kleštiny 
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PŘEVISLÉ KONSTRUKCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše druhy předsazených konstrukcí a 

jejich řešení 

Požadavky na předsazené konstrukce 

Principy konstrukčního řešení předsazených 

konstrukcí 

Balkony, lodžie, římsy, markýzy, arkýře a pavlače 

PODLAHY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše základní funkce a požadavky na 

podlahy a navrhne vhodné řešení 

Základní funkce a požadavky na podlahy 

Zásady konstrukčního návrhu podlah 

Vrstvy podlah 

Dlažby 

Mazaniny, stěrky 

Povlaky 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje a má přehled o střešní 

konstrukci, navrhne vhodnou konstrukci 

šikmých a plochých střech 

uplatní a popíše klempířské a pokrývačské 

práce 

Požadavky na střešní konstrukce 

Tvary šikmých střech 

Typy nosných konstrukcí zastřešení 

Konstrukční řešení šikmých střech – krovy, 

vazníky 

Konstrukční řešení plochých střech 

Pokrývačské a klempířské práce 

SCHODIŠTĚ, RAMPY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje základní terminologii 

schodišť, získá přehled o technických a 

konstrukčních požadavcích na skodiště 

Funkce a rozdělení schodišť 

Funkční a technické požadavky na schodiště 

Schodišťové stupně 

Konstrukční řešení podest 

Schodišťová zábradlí 

Konstrukční typy schodišť 

Žebříky 

Šikmé rampy pro pěší a pro vozidla 

KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a načrtne jednotlivé části 

komína, charakterizuje konstrukční 

zásady návrhu 

Funkce, rozdělení a konstrukce komínů 

Základní bezpečnostní předpisy 

Ventilační průduchy 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v technických zařízeních 

budov 

navrhne vhodnou maltovou a omítkovou 

směs 

popíše suroviny, výrobu a způsoby požití 

obkladů a dlažeb 

popíše technologické postupy obkládání 

stěn a podlah 

Vnitřní omítky 

Vnější omítky 

Obklady vnitřní a vnější 

Spárování 

Pohledové betony 

4.9.7. Stavební mechanika 

Obecným cílem předmětu Stavební mechanika je poskytnout žákům znalosti a dovednosti 
nezbytné pro jejich budoucí praxi. Předmět směřuje k rozvoji logického myšlení žáků a 
získání určitého konstrukčního citu pro základní stavební prvky a konstrukce. 
Stavební mechanika dává žákům základní vědomosti o působení sil a vlivů na stavební 
konstrukce a poskytuje přehled o statické funkci jednotlivých stavebních konstrukcí. 
Učivo předmětu úzce navazuje na učivo předmětů Matematika a Fyzika.  

 

Charakteristika předmětu 

Stavební mechanika vychází z oblasti Odborného vzdělávání a rozpracovává některé 
kurikulární rámce části Technická a Technologická příprava. 

Učivo Tlak sypkých hmot a Stabilita opěrné zdi se převádí do předmětu Geodézie do kapitoly 
Opěrné zdi - 2. ročník. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• rozvíjel logické myšlení, 

• získal určitý statický cit pro návrh stavební konstrukce, 

• hospodárně navrhoval průřezy jednotlivých stavebních konstrukcí a posuzoval je dle 
platných norem, 

• rozvíjel pečlivost, přesnost a systematičnost při práci. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• řídil se zásadami udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní 
činnosti; 

• měl pozitivní vztah k přírodě a její ochraně; 

• chránil přírodní bohatství Země pro další generace. 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. 
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V předmětu budou využívány zejména: 

Metody klasické – metody slovní, zastoupené vysvětlováním, výkladem a žákovským 
referátem a rozhovorem, které vedou k rozvoji kompetencí k učení a komunikativních 
kompetencí. 

Metody aktivizující – metody diskusní zastoupené diskusí a metody problémové, zastoupené 
problémovými otázkami, které vedou k rozvoji kompetencí k řešení problému 
a matematických kompetencí. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. 

 
Hodnocení výsledků žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.  

Zvláštní důraz se klade zejména na: 

• hloubku porozumění učivu a schopnost aplikovat poznatky v praxi, 

• úroveň grafického zpracování zadaných prací, 

• schopnost samostatně řešit praktické úlohy ze statiky, 

• aktivitu v hodině. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až 
na úrovně konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku. 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní. 

Předmět naplňuje průřezová témata: Člověk a životní prostředí v tematickém celku Úvod do 
učiva formou diskuse na téma vliv stavebních konstrukcí na životní prostředí a způsob jeho 
omezení a Člověk a svět práce v tematickém celku Základy nauky o pružnosti a pevnosti 
způsobem výkladu o návrzích hospodárných průřezů stavebních konstrukcí a jejich 
posouzení. 

2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD DO UČIVA 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje obsah učiva předmětu Stavební 

mechanika a o účincích sil na stavební 

konstrukce 

popíše rozdělení stavební mechaniky 

Úkoly a obsah předmětu Stavební mechanika  

Účinky sil na stavební konstrukce  

Rozdělení stavební mechaniky  

pokrytí průřezových témat 
ČŽP 

Účinky sil na stavební konstrukce 
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STATIKA V ROVINĚ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojmy ze statiky v rovině 

orientuje se v pojmu rovnováha 

vypočte základní průřezové veličiny 

popíše statickou funkci základních 

stavebních konstrukcí 

vysvětlí funkci staticky určitých 

konstrukcí 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů určitých nosníků 

Síla a její určení  

Druhy rovinných soustav a jejich početní a 

grafické řešení  

Těžiště ploch rovinných obrazců a statické 

veličiny průřezu  

Statika tuhé desky  

Staticky určité nosníky  

STATICKY URČITÉ NOSNÍKY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí funkci staticky určitých 

konstrukcí 

vysvětlí funkci staticky určitých 

konstrukcí 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů určitých nosníků 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů určitých nosníků 

Průběh a velikost ohybových momentů, 

posouvajících a normálových sil 

Prostý nosník 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

ZÁKLADY NAUKY O PRUŽNOSTI A PEVNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

řeší základní příklady pro výpočet prvků 

stavebních konstrukcí z hlediska odolnosti 

vůči zatížení 

vysvětlí statickou funkci základních 

stavebních konstrukcí 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů stavební mechaniky 

řeší základní příklady ze stavební 

mechaniky pro výpočet prvků stavebních 

konstrukcí z hlediska odolnosti vůči 

zatížení 

provádí jednoduché posouzení únosnosti 

konstrukce 

Základy nauky o pružnosti a pevnosti  

Vnější a vnitřní síly, přetvoření  

Smyk za ohybu  

Metody výpočtu stavebních konstrukcí  

Základní druhy namáhání a jejich kombinace  

Prostý tah a tlak  

Vzpěrný tlak  

Prostý smyk  

Ohyb 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – metody výpočtů stavebních konstrukcí 

MIMOSTŘEDNÝ TLAK 

Výstup – Žák Učivo 
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vysvětlí statickou funkci konstrukce 

namáhané mimostředným tlakem 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů konstrukcí namáhaných 

excentrickým tlakem 

řeší základní příklady ze stavební 

mechaniky pro výpočet prvků stavebních 

konstrukcí z hlediska odolnosti vůči 

zatížení 

provádí jednoduché posouzení únosnosti 

konstrukce 

Konstrukce namáhané excentrickým tlakem 

PRUTOVÉ SOUSTAVY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí statickou funkci prutových 

soustav 

orientuje se ve způsobech statických 

výpočtů prutových soustav 

řeší základní příklady ze stavební 

mechaniky pro výpočet prvků stavebních 

konstrukcí z hlediska odolnosti vůči 

zatížení 

provádí jednoduché posouzení únosnosti 

konstrukce 

Tvarová a statická určitost, zatížení a namáhání 

prutových soustav  

Řešení osových sil – Cremonova metoda  

Styčníková metoda  

Průsečná metoda 

4.9.8. Geodezie  

Charakteristika předmětu 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům znalosti a dovednosti nezbytné 
pro získání potřebných geodetických odborných kompetencí. Žáci si osvojí potřebné měřičské 
dovednosti a seznámí se s pomůckami a moderními měřícími přístroji použitých v geodézii. 

 

Charakteristika učiva  

Předmět Geodezie vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání a rozpracovává 
kurikulární rámec části Geodetická měření a katastr nemovitostí ČR z části Technická a 
technologická příprava. 

Poměr teoretické výuky a cvičení je 2:1, přesto představují cvičení základ výuky. Mají 
charakter ucelených úloh, řešených zpravidla ve dvou fázích: polní práce v terénu a písemné 
zpracování v učebně. Cvičení jsou v potřebné míře podporována a doplňována teorií. 

Rozsah i hloubka učiva jsou na jedné straně přizpůsobeny potřebám a požadavkům praxe, na 
druhé straně možnostem žáků v návaznosti na znalosti z předmětů Matematika, Deskriptivní 
geometrie, Informační a komunikační technologie. 

Úlohy jsou ve cvičeních řazeny od jednodušších (měření výškopisu nivelačním přístrojem), ke 
složitějším (měření výškopisu i polohopisu totální stanicí). Zaměřeny jsou na výpočty výšek a 
výškových rozdílů, na výpočty ploch a objemů, dále na zobrazování výškopisu i polohopisu. 
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby: 

• si vážil své práce a práce druhých, 

• dokázal respektovat normy a předpisy ve stavebnictví, 

• chápal nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly, 

• rozvíjel komunikační dovednosti, 

• dokázal komunikovat a spolupracovat s druhými, 

• uvědomoval si svou roli v týmu, 

• vytvářel si pracovní návyky a zvládl jednoduché administrativní úkony, 

• poznal své individuální schopnosti a omezení. 

 

Výukové strategie  

Při cvičeních budou žáci seskupeni do stabilních týmů, ve kterých budou při měření střídavě 
zařazováni do funkcí jako vedoucí, měřič, zapisovatel a figurant. Z každého cvičení žáci 
samostatně vyhotoví protokol a zpracují naměřená data.  

Pro polní práce je nezbytné vybavit tým nivelačním přístrojem nebo totální stanicí. 
Teoretická výuka v sobě zahrnuje nezbytný výklad. Řešení úloh vždy doprovází diskuze k 
aktuálním problémům.  

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.  

Zvláštní důraz se klade zejména: 

• hloubku porozumění učivu – žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení a formou 
písemných testů, učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, 
používání správné terminologie, samostatnosti projevu žáka i jeho aktivitu; 

• schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétní úlohy, 

• samostatnost při řešení dané úlohy. 

Při cvičeních budou pracovní týmy i jednotlivý žáci hodnoceni za každou úlohu, a to z 
následujících hledisek:  

• organizace práce, 

• splnění zadaného úkolu, 

• dosažené přesnosti měření, 

• včasnosti odvedené práce. 

K takovému hodnocení se hodí bodovací systém. Celkové hodnocení bude v sobě zahrnovat 
hodnocení cvičení i teorie.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
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Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii školního vzdělávacího programu. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až 
na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku.  

V předmětu jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: 

• kompetence k učení  

• komunikativní kompetence  

• kompetence k řešení problémů  

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

• personální a sociální kompetence  

• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

2. ročník – aktivně se účastní práce ve skupině. 

Předmět naplňuje průřezová témata:  

Občan v demokratické společnosti  

• v promyšleném a funkčním používání strategií výuky, např. používání aktivizujících 
metod a forem práce ve výuce, jako je různé diskusní a stimulační metody, metody 
směřující k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji funkční gramotnosti žáků (tj. 
schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej, hodnotit a používat 
pro různé účely, pracovat ve skupině); 

Člověk a svět práce  

• žák absolvuje exkurzi na katastrální úřad, seznámí se s činností katastru nemovitostí a 
pozná mapy katastru nemovitostí; 

Člověk a životní prostředí  

• v oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce a ochrany životního prostředí při 
měření v terénu. 

2. ročník, 3 h týdně, povinný 

MÍRY 

Výstup – Žák Učivo 

používá jednotky a veličiny soustavy SI 

převádí míry úhlové a obloukové a ovládá 

jejich převod 

Míry a jejich převody  

Oblouková míra, vzájemné převody měrových 

jednotek  

Délkové a plošné měrové jednotky 

MĚŘICKÉ POMŮCKY 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s běžnými geodetickými přístroji a 

pomůckami 

charakterizuje, popíše a rozdělí olovnici, 

výtyčky, libely a pásma  

provádí základní údržbu pomůcek 

Základní geodetické pomůcky  

Olovnice  

Dostřeďovač  

Sklonoměry  

Pásma, výtyčky  

Libely  
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Údržba pomůcek 

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ ÚLOHY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí princip pentagonu 

vytyčí pravý a přímý úhel, určí kolmici, 

patu kolmice 

Pomůcky k vytyčování úhlů pravých a přímých  

Jednoduché vytyčovací úlohy  

Polohové vytyčování bodů, přímek, úhlů a 

oblouků  

Výškové vytyčování 

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje správné postupy při měřických 

pracích 

pracuje s běžnými geodetickými přístroji a 

pomůckami 

Měření délek pásmem  

Dálkoměry  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP -  v oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce a ochrany životního prostředí při měření v 

terénu 

MĚŘENÍ VÝŠEK, NIVELACE 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s běžnými geodetickými přístroji a 

pomůckami 

rozdělí a popíše jednotlivé druhy nivelace, 

nivelační přístroje a pomůcky 

měří s nivelačním přístrojem 

vysvětlí princip hydrostatické nivelace 

Měření výšek geometrickou nivelací  

Geometrická nivelace ze středu  

Plošná nivelace  

Jiné způsoby určování výšek 

POLOHOPISNÉ MĚŘENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zaměří stávající situaci jednoduchými 

geodetickými metodami 

vytyčí jednoduchou stavbu 

Jednoduché metody pro zaměřování polohopisu  

Zobrazování polohopisu 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- v oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce a ochrany životního prostředí při měření v 

terénu 

TEODOLIT A TOTÁLNÍ STANICE 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s běžnými geodetickými přístroji a 

pomůckami 
Konstrukční části teodolitu  

Příprava geodetických přístrojů na stanovisku  
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vyhledá na internetových stránkách 

potřebné geodetické údaje 

popíše konstrukční části teodolitu 

zhorizontuje a zcentruje teodolit na 

stanovisku 

Měření vodorovných a svislých úhlů 

URČOVÁNÍ PLOCH A VÝPOČET KUBATUR 

Výstup – Žák Učivo 

určí plochy příčných profilů a vypočte 

kubaturu zeminy 

Určování výměr z přímého měření  

Určování z map a plánů  

Výpočet kubatur 

PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ STAVENIŠTĚ PO STRÁNCE GEODETICKÉ 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje základní pracovní postupy při 

předávání a přejímání staveniště po 

stránce geodetické 

Geodetické práce na staveništi 

ZOBRAZOVÁNÍ A MAPOVÁ DÍLA ČR 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí oblasti činnosti katastru 

nemovitostí ČR a popíše jeho strukturu 

Kartografická zobrazení  

Zobrazení na území ČR  

Státní mapové dílo ČR 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – žák absolvuje exkurzi na Katastrální úřad, seznámí se s činností KN a pozná mapy KN  

BODY A BODOVÁ POLE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje polohové a výškové bodové 

pole a jejich vznik 

Stabilizace a signalizace bodů  

Ochrana bodů a jejich místopisy  

Výškové a polohové systémy 

OPĚRNÉ ZDI 

Výstup – Žák Učivo 

 

Tlak sypkých zemin 

Stabilita opěrné zdi 

4.9.9. Stavební konstrukce 

Cílem předmětu Stavební konstrukce je seznámit žáky se zásadami navrhování a statického 
posuzování základních konstrukčních prvků z jednotlivých materiálů, s technologií výroby a 
se způsoby jejich ochrany v konstrukci. Poznatky o působení sil a vlivů na stavební prvky a 
konstrukce umocní procvičením praktických příkladů s využitím statických tabulek a norem.  
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Charakteristika učiva  

Předmět Stavební konstrukce vychází z oblasti Odborného vzdělávání a pokrývá svým 
obsahem obsahový okruh Technická a technologická příprava. 

Obsahové celky navazují na předměty Stavební materiály, Pozemní stavitelství I, II, a 
zejména na předmět Stavební mechanika. 

Základní hodinová dotace předmětu byla posílena o 1 disponibilní hodinu ve 3. ročníku a o 
1disponibilní hodinu ve 4. ročníku. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• systematicky využíval a propojoval poznatky získané v různých předmětech; 

• technicky popsal, navrhl a staticky posoudil dílčí prvek konstrukce; 

• pracoval s textem, tabulkami a normami; 

• používal správnou odbornou terminologii; 

• sestavil a realizoval prezentaci na odborné téma; 

• získal konstrukční cit pro materiál; 

• pracoval systematicky, přesně a zodpovědně. 

Teoretická výuka bude propojena s praxí formou exkurzí do výroby, případně formou besedy 
s pracovníky z praxe. 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka se vzdělávání zaměřuje k tomu, aby žák:  

• dodržoval normy a pracoval pečlivě, přesně a systematicky, 

• navrhoval optimální a ekonomická řešení, 

• pochopil nutnost celoživotního vzdělávání z hlediska své odbornosti, 

• pochopil nezbytnost odvádět kvalitní práci v souvislosti s bezpečností a spolehlivostí 
konstrukce. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze tohoto 
vzdělávacího programu (zpracováno dle – Maňák, Švec – Výukové metody – Brno 2003).  

V předmětu budou využívány zejména: metody klasické – slovní (vysvětlování a výklad, 
rozhovor) a názorně demonstrační (práce s obrazem – využití dataprojektoru), metody 
komplexní – frontální výuka.  

Těžiště výuky však zůstává ve výkladu teorie s prováděním praktických výpočtů. Učivo 
každého tematického celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly.  Výuka probíhá v 
multimediální učebně. 

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. 
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Žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení a formou písemných testů, ve 4. ročníku jsou navíc 
hodnoceny prezentační dovednosti žáka. Učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí 
a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost projevu žáka i jeho aktivitu. 

Zvláštní důraz se klade zejména na:  

• porozumění chování materiálů v konstrukci ze statického hlediska a jeho aplikace do 
reálné konstrukce; 

• používání správné terminologie; 

• přehledné vedení a zpracování statického výpočtu; 

• schopnost posoudit správnost výsledku; 

• schopnost pracovat s technickými normami a statickými tabulkami při provádění 
statických výpočtů; 

• používání základních metod posuzování stavebních konstrukcí. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

• kompetence k řešení problémů 

• komunikační kompetence a personální a sociální kompetence  

• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

3. ročník – při domácí přípravě kontroluje svou schopnost soustředit se po delší časové úseky 
a při učení vytrvat, před počátkem učení si jasně definuje jeho cíle, propojuje znalosti 
a dovednosti z jednotlivých předmětů do celku a uplatňuje je v oboru i běžném životě.  

Předmět naplňuje průřezové téma Člověk a svět práce (žák absolvuje exkurzi do výrobního 
podniku nebo přednášku pracovníka z praxe týkající se výroby a montáže dřevěných 
konstrukcí).  

3. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje se statickými tabulkami 

rozlišuje typy zatížení stavebních 

konstrukcí, určí stálé a užitné zatížení na 

stropní konstrukci 

Rozdělení zatížení dle platných norem  

Zatížení stálé  

Zatížení užitné  

Zatížení klimatická 

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posuzuje vhodnost volby materiálu 

konstrukce ze statického hlediska 

Dřevo jako konstrukční materiál – vlastnosti, 

přednosti a nevýhody dřevěných konstrukcí  

Stavební materiály na bázi dřeva  
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pracuje se statickými tabulkami 

uplatňuje vlastnosti dřeva při návrhu 

konstrukčních prvků 

vyjmenuje a popíše způsoby ochrany 

dřevěných konstrukcí před vnějšími vlivy 

navrhne a posoudí jednoduchý 

konstrukční prvek ze dřeva 

čte stavební výkresy i výkresy 

konstrukčních prvků ze dřeva 

Navrhování dřevěných konstrukcí dle platných 

norem – základní typy namáhání  

Spojovací prostředky a spoje  

Dřevěné konstrukce v pozemním stavitelství – 

funkce prvků v konstrukci, ochrana před vnějšími 

vlivy, postup montáže, použití 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Žák absolvuje v rámci vyučování exkurzi do výrobní firmy nebo přednášku pracovníka z 

praxe, týkající se výroby a montáže dřevěných konstrukcí. 

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posuzuje vhodnost volby materiálu 

konstrukce ze statického hlediska 

navrhne zděnou konstrukci 

pracuje se statickými tabulkami 

uplatňuje vlastnosti zdících materiálů při 

návrhu konstrukčních prvků 

Staviva, malty – vlastnosti, přednosti a nevýhody, 

funkce v konstrukci  

Zásady návrhu zděných konstrukcí dle platných 

norem  

Dostředný tlak – posudek 1.MS (sloup, stěna)  

NAVRHOVÁNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

posuzuje vhodnost volby materiálu 

konstrukce ze statického hlediska 

pracuje se statickými tabulkami 

uplatňuje vlastnosti oceli při návrhu 

konstrukčních prvků 

navrhne a posoudí jednoduchý prvek z 

oceli 

čte stavební výkresy i výkresy 

konstrukčních prvků z kovů 

vyjmenuje a popíše způsoby ochrany 

ocelových konstrukcí před vnějšími vlivy 

Ocel jako konstrukční materiál, přednosti a 

nevýhody ocelových konstrukcí, dílenské 

zpracování  

Fyzikální a mechanické vlastnosti oceli  

Navrhování ocelových prvků dle platných norem 

– základní typy namáhání  

Spoje ocelových konstrukcí  

Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství – 

postup montáže kovových konstrukcí, ochrana 

konstrukčních materiálů a konstrukcí před 

vnějšími vlivy, funkce prvků v konstrukci, druhy 

konstrukcí 

4. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Řád učebny. 
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Přesahy z 

Stavební materiály 1. ročník: Beton 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI BETONU 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojem beton 

stručně popíše historii používání betonu 

vyjmenuje výhody a nevýhody betonových 

konstrukcí 

rozdělí betony z různých hledisek do 

funkčních skupin a charakterizuje jejich 

vlastnosti a využití 

vysvětlí působení prostého betonu a 

železobetonu ve stavebních konstrukcích 

Pojem beton. 

Historie betonu. 

Výhody a nevýhody betonu. 

Rozdělení betonů a betonových konstrukcí. 

Funkce prvků z prostého betonu a z železobetonu 

ve stavební konstrukci. 

TECHNOLOGIE BETONU 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje složky betonu 

vysvětlí funkci kameniva v betonu, jeho 

požadované vlastnosti, výrobu a jeho 

zkoušky 

vysvětlí funkci cementu v betonu, jeho 

požadované vlastnosti, výrobu a jeho 

zkoušky 

vysvětlí funkci vody v betonu, její 

požadované vlastnosti a zkoušky 

vysvětlí funkci přísad v betonu, jejich 

působení na beton, druhy 

vysvětlí funkci výztuže v betonu, její 

druhy, požadované vlastnosti 

zakreslí a vysvětlí pracovní diagramy oceli 

vysvětlí vliv stupně vlivu prostředí na 

složení a pevnostní třídu betonu 

popíše způsoby zkoušení čerstvého betonu 

nakreslí a vysvětlí pracovní diagramy 

betonu 

popíše způsoby skladování jednotlivých 

složek betonu 

vyjmenuje druhy míchaček a vysvětlí 

postup při míchání betonové směsi 

popíše způsoby dopravy betonové směsi 

uvede různé druhy bednění, schematicky 

načrtne jejich princip fungování 

uvede postup ukládání výztuže do bednění 

Složky betonu 

-  kamenivo 

- cement 

-  voda 

- přísady 

Betonářská ocel – výztuž 

- druhy, použití, spolupůsobení s betonem 

- vlastnosti, pracovní diagram oceli 

- zkoušení kvality oceli a hodnocení shody 

Čerstvý beton 

- složení betonu 

- požadavky na beton ve vztahu ke 

stupňům vlivu prostředí 

- obsah cementu, vodní součinitel 

- maximální frakce kameniva 

- zkoušení vlastností čerstvého betonu 

Ztvrdlý beton 

- vlastnosti ztvrdlého betonu, třídy betonu 

- pracovní diagram betonu 

- zkoušení vlastností ztvrdlého betonu, 

zkoušky destruktivní a nedestruktivní 

Výroba betonové směsi, práce betonářské 

- skladování složek 

- dávkování 

- míchání, druhy míchaček (příprava 
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a způsob její kontroly 

vysvětlí postup ukládání betonové směsi 

do bednění 

vysvětlí důvod hutnění betonu, způsoby 

provádění a používané strojní zařízení 

popíše postup při ošetřování betonu 

vysvětlí technologický postup při 

odbedňovacích pracích 

uvede základní pravidla pro betonování za 

zvláštních podmínek 

vysvětlí základní pravidla BOZ při 

betonářských pracích 

rozdělí a vysvětlí princip lehkých betonů. 

rozdělí speciální betony a vysvětlí princip 

jejich fungování 

vysvětlí pojem prefabrikace, popíše 

způsoby výroby prefabrikátů z 

železobetonu, uvede nejznámější výrobce 

betonové směsi) 

- doprava betonové směsi 

- bednění tradiční, systémové, zvláštní 

druhy bednění 

- ukládání výztuže 

- ukládání betonové směsi 

- hutnění čerstvého betonu 

- ošetřování čerstvého betonu 

- odbedňovací práce 

- betonování za zvláštních podmínek 

- BOZ při betonářských pracích 

Lehké betony 

Speciální betony 

Prefabrikace  

ZÁSADY VÝPOČTU PRVKŮ Z VYZTUŽENÉHO BETONU, VÝPOČTOVÉ METODY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne a posoudí jednoduchý 

konstrukční prvek z vyztuženého betonu 

včetně výkresu 

Návrh konstrukčních prvků a konstrukcí z 

vyztuženého betonu podle platných předpisů 

 

Výrobní výkresová dokumentace typických 

konstrukčních prvků z vyztuženého betonu 

- výkres tvaru 

- výkres výztuže 

ZÁSADY VÝPOČTŮ PRVKŮ Z PROSTÉHO BETONU 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne a posoudí průřez konstrukčního 

prvku z nevyztuženého betonu 

Návrh a posouzení jednoduchého prvku z 

prostého betonu. 

KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí princip fungování předpjatého 

betonu, jeho druhy a způsob výroby. 

Podstata a využití předpjatých konstrukcí 

Materiál předpjatých betonů 

Výroba předpjatých konstrukcí 

4.9.10. Praxe 

Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům základní řemeslné dovednosti z oboru 
Zedník. 
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Rozvíjí schopnost uplatňovat odborné poznatky v manuální práci jednotlivce i skupiny, 
schopnost samostatného rozhodování o organizaci práce a technologických postupech.  
Vytvářejí se předpoklady pro následné ohodnocení díla z ekonomického hlediska. 

 
Charakteristika učiva  

Učivo předmětu se zaměřuje na praktické manuální dovednosti. Vychází z RVP ze vzdělávací 
oblasti Technická a technologická příprava a zpracovává učivo celků Stavba a její části a 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel své manuální dovednosti, 

• získal základní řemeslné dovednosti oboru Zedník, 

• uplatňoval teoretické znalosti v praxi na stavbě, 

• prakticky se seznámil s různými stavebními materiály a jejich dodavateli v regionu, 

• získal zájem o nové technologie. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby:  

• si vážili své práce a práce druhých, 

• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví, 

• chápali nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly, 

• dokázali komunikovat a spolupracovat s druhými, 

• si uvědomovali svou roli v týmu, 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Výuka spočívá v provádění praktických 
úkolů, kterým předchází teoretický výklad. Výklad je doplňován názornými ukázkami a 
postupy, volbou a použitím nářadí. Žáci jsou děleni do skupin tak, aby měl každý k dispozici 
potřebné nářadí, materiál a mohl pracovat samostatně, nebo v menší pracovní skupině. 

Výuka probíhá v dílnách školy. 

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního 
řádu. V prvním ročníku je hodnocení zaměřeno na kvalitně provedenou práci, správné 
pracovní návyky s dodržováním BOZ. Při práci s počítačem je hodnocena průběžná práce a 
závěrečné vytištění předem určených výkresů. Důraz je kladen na dodržování postupů 
ovládání grafického programu.  

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k řešení problémů  
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• komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence  

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi. 

Odborné kompetence: 

• navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb (dle zaměření oboru) včetně 
dodatečných stavebních úprav, 

• řídit stavební a montážní práce, 

• dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

• usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb. 

1. ročník, 3 + 1 h týdně, povinný 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZ 

aplikuje v praxi ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

uvede základní bezpečnostní požadavky 

při práci se stroji a zařízeními na 

pracovišti a dbá na jejich dodržování 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

je obeznámen s činnostmi na stavbě 

Řízení bezpečnosti práce v podmínkách 

organizace a na pracovišti  

Pracovně právní problematika BOZ  

Bezpečnost technických zařízení  

Hygiena práce  

Požární prevence 

ZDĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

získá základní dovednosti, týkající se 

tradičního, suchého i přesného zdění, 

pracuje s běžným zednickým nářadím a 

pomůckami 

vybere vhodné lešení pro práce ve výškách 

Zdění tradiční  

Moderní zdění – suché, přesné 
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OMÍTÁNÍ A PRÁCE S MALTOVOU SMĚSÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vybere vhodné lešení pro práce ve výškách 

volí vhodnou maltovou a omítkovou 

suchou směs a pracuje s ní 

Příprava hmot pro výrobu malt  

Hašené vápno  

Ruční výroba malt  

Strojová výroba malty  

Omítání zdiva 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

připraví betonovou směs pro obyčejný 

beton, zpracuje ji a upraví povrch 

připraví, zpracuje a ošetří betonovou 

směs pro obyčejný beton 

Příprava materiálu pro výrobu betonové směsi  

Ruční a strojní výroba betonové směsi, poměry 

míšení  

Betonování konstrukcí, zpracování betonové 

směsi v bednění  

Zhutňování podle hustoty směsi  

PROVÁDĚNÍ HI 

Výstup – Žák Učivo 

popíše postup provádění vodotěsné 

izolace proti zemní vlhkosti 

vybere vhodné izolace 

Příprava materiálu a zařízení před prováděním 

izolací  

Provádění různých druhů vodotěsné izolace 

OPRACOVÁNÍ DŘEVA 

Výstup – Žák Učivo 

aplikuje v praxi ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

uvede základní bezpečnostní požadavky 

při práci se stroji a zařízeními na 

pracovišti a dbá na jejich dodržování 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

zhotovuje konstrukční spoje dřeva 

získá základní dovednosti při strojním 

obrábění dřeva 

Ruční obrábění dřeva – řezání, hoblování, 

dlabání, vrtání, pilování, broušení  

Spojování dřeva pomocí kovových spojovacích 

prostředků  

Konstrukční spojování dřeva – přeplátování, čep 

a rozpor, čep a dlab, otevřený ozub  

Obsluha kotoučových a pásových pil  

Obsluha srovnávacích tloušťkovacích a stolních 

frézek  

Obsluha ruční vrtačky  

Obsluha ruční kotoučové a přímočaré pily  

Obsluha ručního hoblíku a ruční frézky  

OPRACOVÁNÍ KOVU 

Výstup – Žák Učivo 

uvede základní bezpečnostní požadavky 

při práci se stroji a zařízeními na 

Plošné a prostorové orýsování součástí  

Dělení materiálu – řezání, sekání  
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pracovišti a dbá na jejich dodržování 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

opracovává pomocí ručního a ručního el. 

nářadí různé druhy kovů 

získá základní dovednosti při kování 

Pilování  

Ohýbání a rovnání  

Vrtání na stolní vrtačce, ruční el. vrtačce, 

broušení  

Ruční řezání závitů  

Kování do klínu, sekání za studena a za tepla  

Osazování, rozšiřování, ohýbání a tvarování  

4.9.11.Projektování budov 

Obecným cílem předmětu Projektování budov je posunout znalosti a dovednosti žáků získané 
v prvních dvou ročnících do praktického použití při projektování budov. Žáci pracují na 
individuálním zadání. Žáci využívají technické podklady (normy, katalogy výrobků i 
technologie, a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií), 
prohlubují si prostorové a estetické cítění, jsou vedeni k přesnosti, pečlivosti, pracovní kázni 
a systematickému postupu. Důraz se klade na přípravu výkazu výměr, legend a specifikací 
tak, aby žáci byli připraveni pro tvorbu rozpočtů staveb v předmětu Rozpočtování. 

 
Charakteristika učiva  

Učivo vychází svým obsahem z oblasti Technická a technologická příprava a profilového 
zaměření Stavební obnova v části Obnova budov. Učivo navazuje na předmět Cvičení z 
pozemního stavitelství, Pozemní stavitelství I. a II., Stavební materiály, Praxe a Stavební 
konstrukce. Využívá dovednosti žáka pracovat s grafickými programy z předmětu Grafické 
programy. Ve 3. ročníku žáci vypracují výkresovou dokumentaci jednoduchého obytného 
objektu s jasným konstrukčním řešením bez ohledu na úplnost dispozice.  Ve 4. ročníku 
následuje projekt adaptace jednoduchého objektu, který rozpracovává kurikulární rámce v 
části Navrhování staveb a jejich úprav. Těžiště výuky je v provádění praktických úkolů, 
následujících ihned za teoretickým výkladem. Výklad látky je doplňován názornými ukázkami 
a postupy práce s využitím pomůcek, dataprojektoru, školní tabule a vzorových výkresů z 
praxe. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel technické myšlení, 

• vytvářel technickou dokumentaci jako prostředek komunikace, 

• četl a vypracovávat stavební výkresy, 

• pracoval s textem, 

• získal zájem o nové technologie. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žák je veden k tomu, aby:  

• si vážil své práce a práce druhých; 

• respektoval normy a předpisy ve stavebnictví; 
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• chápal nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly; 

• si vytvářel pracovní návyky a zvládl jednoduché administrativní úkony; 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

 

Výukové strategie  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé výukové metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Do rozvrhu se zařazují dvouhodinové bloky. 

Učitel se zaměří na:  

• znalost zásad technického zakreslování dle norem, 

• znalost způsobu zakreslování stavebních výkresů, 

• schopnost řešení jednoduché stavby z hlediska konstrukčního a dispozičního 
uspořádání. 

Výukové strategie:  

• diskusní metody  

• problémové metody  

• komplexní výukové metody – frontální výuka, skupinová práce, brainstorming. 

Zvláštní důraz je kladen na klasické dovednostně-praktické metody, pomocí nichž jsou v 
předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. K hodnocení žáků slouží 
jejich grafické práce. Hodnotí se především správnost, přesnost a dodržení předpisů pro 
zpracování technické dokumentace staveb, správnost dispozičního a konstrukčního řešení a 
schopnost pracovat v termínech. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů  

• komunikativní kompetence  

• personální a sociální kompetence 

• matematické kompetence 

• kompetence využívat prostředky IKT. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

3. ročník – žák své činnosti plánuje v čase s ohledem na míru zvládaného stresu; 

4. ročník – žák najde a vysvětlí silné a slabé stránky navrhovaného řešení – SWOT analýza. 

Předmět nenaplňuje žádné průřezové téma.  
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3. ročník, 3 + 1 h týdně, povinný 

STUDIE 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vybere vhodný zdící a spojovací materiál 

pro stavbu RD 

vypracuje studie stavby 

Výběr zdícího a spojovacího materiálu. 

Studie 1.NP (nosný systém) - M 1:100. 

Studie nosného systému krovu – M 1:100. 

Studie svislého řezu – M 1:50. 

Výpočet schodiště. 

Půdorys a řez schodištěm – M 1:50. 

Studie podkroví (nosný systém) - M 1:100. 

Zařazení studií do složky 

PŮDORYS 1.NP, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys 1.NP v rozsahu k 

povolení stavby 

vypracuje výpis truhlářských výrobků pro 

půdorys 1.NP 

Vynesení obvodových zdí, vnitřních nosných zdí a 

příček – M 1:50. 

Kótování nosného systému. 

Otvory. 

Obklady. 

Zařizovací předměty. 

Dokótování a popis půdorysu. 

Legendy, severka, rozpiska. 

Truhlářské výrobky – teorie. 

Výpis truhlářských výrobků pro půdorys 1.NP. 

ZÁKLADY – PŮDORYS, ŘEZY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

Půdorys základů – M 1:50. 

Příčný řez základem – M 1:50. 

Podélný řez základem – M 1:50. 

Výpočet kubatury betonu. 
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materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys základů a řezy 

základem v rozsahu k povolení stavby 

sestaví odpovídající výkaz výměr 

VÝKOPY – PŮDORYS, ŘEZY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys výkopů a řezy výkopem 

v rozsahu k povolení stavby 

sestaví odpovídající výkaz výměr 

Půdorys výkopů – M 1:50. 

Příčný řez výkopem – M 1:50. 

Podélný řez výkopem – M 1:50. 

Výpočet objemu vytěžené zeminy. 

PŮDORYS PODKROVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys podkroví v rozsahu k 

povolení stavby 

Vynesení obvodových zdí, sloupků krovu a příček 

– M 1:50. 

Kótování nosného systému. 

Otvory. 

Obklady. 

Zařizovací předměty. 

Dokončení, dokótování a popis půdorysu. 

Legendy, severka, rozpiska. 

 

PODLAHY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

Skladby podlah, nášlapné vrstvy podlah – teorie. 

Výpis skladby podlah pro 1.NP a podkroví. 

Detail plovoucí podlahy u zdi. 
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vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje výpis skladeb podlah pro 1.NP a 

podkroví 

vypracuje detail plovoucí podlahy u zdi 

KROV 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys a řezy krovem v 

rozsahu k povolení stavby 

vypracuje výpis prvků krovu 

vypracuje detail kotvení pozednice a 

sloupků krovu 

Půdorys krovu – M 1:50. 

Příčný řez krovem – M 1:50. 

Podélný řez krovem – M 1:50. 

Výpis prvků krovu – teorie. 

Výpis prvků krovu. 

Detail kotvení pozednice a sloupků krovu – M 

1:10. 

 

STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje půdorys střechy 

vypracuje výpis klempířských výrobků 

Půdorys střechy – M 1:50. 

Klempířské výrobky – teorie. 

Výpis klempířských výrobků. 

 

STROPY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

Studie rozvržení stropních nosníků – M 1:100. 

Výkres skladby stropu nad 1.NP (půdorys) - M 
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orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje výkres skladby stropu včetně 

řezů a výpisu prvků v rozsahu k povolení 

stavby 

1:50. 

Podélný řez stropem – M 1:50. 

Příčný řez stropem – M 1:50. 

Výpis prvků stropu. 

 

SVISLÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje svislý příčný řez objektem 

mimo schodiště v rozsahu k povolení 

stavby 

Příčný řez objektem (mimo schodiště) - M 1:50. 

 

POHLEDY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne stavební řešení RD s využitím 

znalostí typologických a technických zásad 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vybere vhodný materiál na základě 

znalosti jejich vlastností a při výběru 

materiálů respektuje hledisko technické, 

užitné, ekonomické, estetické i ekologické 

vypracuje výkres pohledů v rozsahu k 

povolení stavby 

Technické pohledy na budovu – M 1:100. 

 

SITUACE STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v normách, vyhláškách a Situace – teorie. 
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předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vypracuje katastrální situaci stavby 

vypracuje koordinační situaci stavby 

Katastrální situace stavby. 

Koordinační situace stavby. 

 

TECHNICKÉ ZPRÁVY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v normách, vyhláškách a 

předpisech vztažených k projektování 

určitého typu objektu a aplikuje získané 

poznatky při navrhování staveb 

vypracuje technickou zprávu 

k architektonicko-stavebnímu řešení v 

rozsahu k povolení stavby 

Technické zprávy – teorie. 

Technická zpráva k architektonicko-stavebnímu 

řešení stavby. 

 

KOMPLETACE PROJEKTU RD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Složka s výkresy. 

Seznam výkresů. 

 

4. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný 

NAVRHOVÁNÍ STAVEB A JEJICH ÚPRAV 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje specifika projektů adaptací a 

rekonstrukcí budov 

navrhne studii adaptace jednoduchého 

objektu 

Specifika projektů adaptací a rekonstrukcí budov, 

řešení úpravy objektu  

Studie řešení adaptace jednotlivých podlaží  

Studie řešení pohledů  

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV JEDNODUCHÉ STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

vypracuje projekt adaptace nepříliš 

složitého objektu (stavební výkresy včetně 

architektonického návrhu úpravy fasád a 

technické zprávy) 

navrhuje vhodné stavební materiály na 

základě znalosti jejich vlastností a při 

výběru materiálů respektuje hledisko 

technické, užitné, ekonomické, estetické i 

ekologické 

zpracuje výkresovou dokumentaci 

grafickým programem na PC 

Půdorysy jednotlivých podlaží 

Svislý řez 

Detaily 

Technologické postupy 

Pohledy 

Technická zpráva 
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PROJEKT VNITŘNÍ KANALIZACE 

Výstup – Žák Učivo 

vypracuje projekt vnitřní kanalizace pro 

jednoduchý objekt nebo jeho ucelenou 

část 

Matrice podlaží  

Půdorys rozvodů vnitřní kanalizace 

4.9.12. Stavební provoz 

Obecným cílem předmětu Stavební provoz je připravit žáky na činnosti spojené s investiční 
přípravou včetně stavebního řízení (veřejnoprávních projednávání) a stavebním provozem v 
podniku. Důležitou součástí výuky je osvojování praktických dovedností, návrhu zařízení 
staveniště a realizace stavby. Cílem předmětu Stavební provoz je vést žáky k racionálnímu a 
zároveň etickému jednání s účastníky stavebního řízení, hospodárnému a ekologickému 
řízení stavby, k respektování Stavebního zákona a dalších platných předpisů. 

 
Charakteristika učiva  

Učivo vychází z oblasti Odborného vzdělání a rozpracovává kurikulární rámce části Stavební 
příprava a provoz. Z části Technická a technologická příprava z kapitoly Stavba a její části 
přebírá učební celek Územní plán. Učivo kapitoly rozpočtování a kalkulace staveb je 
přesunuto do předmětu Rozpočtování staveb, který je zahrnut v profilujícím okruhu Obnova 
budov. Učivo předmětu je rozděleno na část teoretickou a část praktických cvičení. Navazuje 
na všeobecné předměty Ekonomika, Matematika a Informační a komunikační technologie. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák:  

• využíval získaných poznatků a dovedností v praktickém životě, které souvisejí s 
jednáním s účastníky stavebního řízení, s hospodárným a ekologickým řízením 
stavby, k respektování Stavebního zákona a dalších platných předpisů; 

• logicky uvažoval, analyzoval a řešil jednoduché úlohy související s rozpočtem, 
zařízením staveniště, plánováním stavby nebo prací na stavbě; 

• orientoval se v základních legislativních předpisech vztahujících se ke stavbě; 

• vyhledával informace v příslušné právní normě. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka vzdělání směřuje k tomu, aby žák:  

• chápal význam kulturního osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

• chápal přesnost a pečlivost práce jako významný činitel ovlivňující výslednou kvalitu 
díla; 

• soustavně rozvíjel svou pracovní kázeň a systematický přístup k práci, vědomě je 
kontroloval, uvědomoval si své nedostatky a pracoval na jejich odstraňování; 

• chápal současné vzdělávání jako předstupeň k celoživotnímu učení; 

• choval se zodpovědně ke svému zdraví, dodržoval pravidla zdravého způsobu práce; 

• vážil si své práce a práce druhých. 
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Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové 
atmosféře ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména:  

• samostatná práce žáků na jednotlivých zadáních, které jsou nejdříve teoreticky 
vysvětleny; 

• metody klasické – výklad, rozhovor; 

• názorně demonstrační metoda – využití dataprojektoru. 

Zvláštní důraz je kladen na metody, u kterých je rozvíjeno logické myšlení žáka, myšlení 
v souvislostech a výchova k celoživotnímu učení.  

Těžiště výuky je získání znalostí a informací potřebných pro provádění praktických úkolů s 
maximálním využitím informační a komunikační techniky.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem.  

Zvláštní důraz je kladen zejména na:  

• přesnost, správnost, pečlivost a čistotu grafického projevu v rámci možností každého 
žáka; 

• schopnost aplikovat poznatky v praxi; 

• schopnost organizování a plánování práce v krátkém časovém horizontu; 

• schopnost dodržovat termíny; 

• hodnocení při ústním zkoušení a formou písemných testů, učitel zohledňuje úroveň 
odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnosti 
projevu žáka i jeho aktivitu 

• schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétní úlohy 

• samostatnost při řešení dané úlohy 

• individuální pokrok každého žáka. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• matematické kompetence 

• kompetence k učení 

• personální a sociální kompetence 

• občanské kompetence a kulturní povědomí 

• kompetence k využívání IKT  
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• matematické kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence:  

4. ročník – seznámí se s technikou logického rámce, řídí Brainstorming pro členy svého týmu, 
provádí zápis do deníků (stavební, peněžní apod.), vysvětlí význam a přínos své profese k 
rozvoji společnosti, podle osobních priorit si připraví portfolio aktuálních nabídek práce 
v regionu i mimo něj, připraví si osobní portfolio pro žádost o pracovní místo, provádí výkaz 
výměr, seznámí se zásadami vstupního rozhovoru, na praktických cvičeních ho prezentuje.  

Předmět přispívá k naplnění průřezových témat:  

Občan v demokratické společnosti  

• v promyšleném a funkčním používání strategií výuky, např. používání aktivizujících 
metod a forem práce ve výuce, jako je problémové, kooperativní učení, různé diskusní 
a simulační metody, metody směřující k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji 
funkční gramotnosti žáků (tj. schopnost číst textový materiál s porozuměním, 
interpretovat jej, hodnotit a používat pro různé účely). 

Člověk a svět práce  

• v oblasti identifikace a formulování vlastních priorit a dalšího profesního vzdělávání. 

Člověk a životní prostředí  

• v oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce na stavebním objektu. 

Informační a komunikační technologie  

• práce s výpočetní technikou, internetem a odbornými publikacemi. 

4. ročník, 3 h týdně, povinný 

STAVEBNÍ DÍLO 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí povinnosti a práva účastníků 

výstavby 

charakterizuje určité druhy smluv 

vysvětlí pojem kvalita díla 

Výstavba, stavebnictví, stavební dílo 

Kvalita stavebního díla 

Účastníci výstavby, vztahy mezi účastníky 

Smlouvy 

Způsob organizace a řízení výstavby 

Řízení bezpečnosti práce v podmínkách 

organizace a na pracovišti 

Pracovně právní problematika BOZP 

Bezpečnost technických zařízení 

pokrytí průřezových témat 

ČSP - Vyřešení vztahů mezi účastníky výstavby pomocí smluv – sestavení smlouvy 

STAVEBNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se ve stavebním zákonu, má 

přehled o stěžejních normách obecně 

platných ve stavebnictví 

popíše úlohu státního odborného dozoru 

Výkon veřejné správy  

Územní plán a plánování  

Stavební řád, oprávnění k projektové a 

inženýrské činnosti i k realizaci staveb  



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 150 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

nad bezpečností práce 

popíše zásady územního plánu 

Společná ustanovení  

Stavební dozor 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Diskuse o nutnosti orientace ve Stavebním zákoně a jeho dodržování 

PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše proces povolování staveb 

charakterizuje postupy a náležitosti 

stavebního řízení 

rozlišuje druhy dokumentace staveb podle 

účelu 

uplatňuje zásady vybavení staveniště, 

navrhne zařízení staveniště jednoduché 

stavby 

sestaví finanční a časový plán jednodušší 

stavby 

popíše rozsah činností mistra a 

stavbyvedoucího a je připraven je 

vykonávat 

popíše práva a povinnosti technického 

dozoru 

uplatňuje ekologická a bezpečnostní 

hlediska při stavební činnosti a strojním 

vybavení stavby 

uvede příklady aplikace postupů ochrany 

životního prostředí ve stavebnictví 

Stavebně technologické projektování  

Zařízení staveniště - části výrobní, sociální, 

provozní  

Staveništní provoz, organizace postupu prací na 

stavbě  

Náležitosti projektu organizace výstavby  

Časová struktura, časové a finanční plánování  

Provádění stavby - organizační zajištění, 

kontrolní činnost  

Řídící a personální činnosti, vedení příslušné 

dokumentace  

Dokumentace staveb  

Bezpečnost ochrany zdraví, požární ochrana, 

ochrana staveb a životního prostředí  

Územní plánování, stavební řízení, realizace, 

kolaudace 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Nutnost ochrany životního prostředí v průběhu výstavby 

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

sestaví finanční a časový plán jednodušší 

stavby 

Zajištění finančních prostředků na pořízení 

stavby  

Principy ekonomického hodnocení  

Rizika 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Diskuse na téma zajištění finančních prostředků na stavbu 

ROZPOČTOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

provede propočet nákladů stavby 

sestaví výkaz výměr 

provede základní kalkulaci nákladů na 

Cena stavby, rozpočtové náklady  
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stavbu (nebo její část) 

vypracuje rozpočtovou dokumentaci 

(nebo její část) na stavbu 

pracuje s ceníky 

pracuje s ceníky, používá aplikační 

počítačový program pro rozpočtové práce 

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Diskuse na téma zajištění finančních prostředků na stavbu Práce s rozpočtářským 

programem 

IKT – ovládá rozpočtářský program 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí dle platných legislativních úprav 

zadávání veřejných zakázek 

popíše náležitosti výběrového řízení 

popíše sestavení stavební zakázky 

Zákon o veřejných zakázkách  

Zadávací řízení, nabídka a soutěž  

Vyhlášení soutěže  

Hodnocení nabídek  

Podmínky k získání zakázky  

Zásady sestavení nabídky stavební zakázky  

pokrytí průřezových témat 

ČSP – Návrhy postupů při získávání stavebních zakázek  
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4.10. Odborné vzdělávání – profilující okruhy 

4.10.1. Rozpočtování staveb 

Cílem předmětu je poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti pro zpracování 
stavebních rozpočtů, kalkulací cen a výkazů výměr na základě stavební projektové 
dokumentace a ovládání počítačového programu. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Rozpočtování staveb vychází z Oblasti odborného vzdělávání a pokrývá svým 
obsahem okruh Technická a technologická příprava. Obsahové celky navazují na předměty 
Pozemní stavitelství I, II, Navrhování budov, Stavební materiály a Matematiku. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• sestavil jednoduchý propočet stavby, 

• sestavil jednoduchý rozpočet stavby, 

• orientoval se v jednom z rozpočtovacích programů, 

• četl a orientoval se ve stavebních výkresech, 

•  vytvořil a vytiskl tiskovou sestavu rozpočtu. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu aby: 

• dodržoval normy a pracoval pečlivě, přesně a systematicky 

• pochopil nutnost celoživotního vzdělávání 

• získané dovednosti využíval ku prospěchu věci, nikoli pro dosažení pouze osobního 
prospěchu. 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Žáci jsou dle možností školy rozděleni do 
skupin po maximálně 16. 

Předmět je postaven na nácviku praktických dovedností při sestavování rozpočtu 
jednotlivými žáky. Bude využívána zejména samostatná práce žáků na PC. Teoretická část 
bude žákům předkládána formou výkladu s využitím elektronických prezentací. 

Výuka se realizuje v počítačové učebně s data projektorem a s připojením na internet, pomocí 
rozpčtovacího programu. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem. 

Zvláštní důraz se klade zejména na: 

• porozumění jednotlivým položkám kalkulačního vzorce 
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• schopnost pracovat ve vyučovaném rozpočtovacím programu 

• schopnost orientace v rozpočtovacím programu 

• používat základní metody při zpracování výkazů výměr 

• schopnost vypracovat jednoduchou kalkulací ceny stavby 

• schopnost plánovat si práci v čase a dodržovat termíny. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problému 

• personální a sociální kompetence 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi, 

• matematické kompetence, 

• komunikativní kompetence. 

Předmět přispívá k naplnění průřezových témat: 

Člověk a svět práce – pokryto předmětem – žák se cílevědomě připravuje na jednu z možností 
svého uplatnění na trhu práce, na pozici rozpočtáře. 

Informační a komunikační technologie – pokryto předmětem – učivo je žákům předkládáno 
v elektronické podobě, žák samostatně pracuje v rozpočtovacím programu, veškeré výstupy 
jsou taktéž zpracovávány elektronicky. 

3. ročník, 1 h týdně, volitelný 

PROPOČET STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

sestaví propočet RD 

vyhledá informace o cenách – rozpočtové 

ukazatele 

Propočet RD 

Informace o cenách – rozpočtové ukazatele 

ZÁKLADNÍ DRUHY STAVEBNÍCH ROZPOČTŮ 

Výstup – Žák Učivo 

chápe hlavní strukturu stavebního 

rozpočtu  

Základní druhy rozpočtů 

Hlavní strukturu stavebního rozpočtu 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V ROZPOČTOVACÍM PROGRAMU 

Výstup – Žák Učivo 

získá základní orientaci v PC programu a 

sestaví v něm jednoduchý rozpočet 

Založení zakázky 

Karta akce 

Způsoby vyhledávání položek 
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JEDNODUCHÝ ROZPOČET ČÁSTI STABY 

Výstup – Žák Učivo 

získá základní orientaci v PC programu a 

sestaví v něm jednoduchý rozpočet 

Sestavení rozpočtu části stavby 

Výkaz výměr 

Tiskové sestavy 

4. ročník, 1 h týdně, volitelný 

KALKULACE CENY, KALKULAČNÍ VZOREC 

Výstup – Žák Učivo 

popíše skladbu kalkulačního vzorce 

sestaví jednoduchou kalkulaci ceny v 

Excelu 

Skladba kalkulačního vzorce 

Kalkulace ceny položky v Excelu 

ROZPOČET JEDNODUCHÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Výstup – Žák Učivo 

vypracuje rozpočet jednoduchého 

stavebního objektu pomocí PC programu 

vypočítá výkaz výměr 

orientuje se v rozpočtovacím PC 

programu 

Založení zakázky 

Vyhledání příslušné položky 

Výkaz výměr 

Tisková sestava 

PODROBNĚJŠÍ ORIENTACE V ROZPOČTOVACÍM PROGRAMU 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v rozpočtovacím PC 

programu 

Záměna položky 

X položka 

BIM 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí BIM – informační model budovy 

Informační model budovy 

Stavebně informační management 

Facility management 

4.10.2. Pozemní stavitelství II 

Předmět přímo navazuje na Pozemní stavitelství I. Jeho cílem je podrobněji rozpracovat 
některé kurikulární rámce zejména z oblasti profilového zaměření. Směřuje k rozvoji 
logického myšlení žáků, získání určitého konstrukčního citu pro základní stavební prvky a 
konstrukce. Předmět poskytuje žákům znalosti nezbytné pro navrhování a realizaci objektů 
včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Seznámí se s technologickými postupy, stroji a 
zařízeními. 
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Charakteristika učiva  

Učivo rozpracovává kurikulární rámec vzdělávací oblasti Technická a technologická příprava 
v části Stavba a její části. Z profilujícího obsahového okruhu Stavební obnova je zařazen celek 
Rekonstrukce technické infrastruktury a Moderní způsoby vytápění. Navíc byly vloženy celky 
Typologie staveb a Novodobé stavební systémy. Učivo předmětu Pozemní stavitelství přímo 
navazuje na předměty Pozemní stavitelství I, Stavební materiály, Projektování budov a je 
rozvíjen předměty Obnova budov, Průzkumy staveb, a Grafické programy. Učivo je rozděleno 
do dvou ročníků s důrazem na logickou vazbu provádění stavby a možnost 
mezipředmětových vztahů. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel technické myšlení 

• dokázal pracovat s textem 

• získal zájem o nové technologie. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

• si vážili své práce a práce druhých, 

• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví, 

• chápali nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly, 

• dokázali komunikovat a spolupracovat s druhými, 

• si uvědomovali svou roli v týmu, 

• si vytvářeli pracovní návyky a zvládli jednoduché administrativní úkony, 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé výukové metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. 

Je vyučován formami: 

• výkladu 

• řízeného rozhovoru 

• brainstormingu 

• skupinové práce. 

Vzhledem k charakteru učiva jsou uplatňovány problémové a diskusní metody. 

K výuce se používá vhodné učebnice, výukové prezentace, odborná literatura. Učivo je 
doplněno odbornými exkurzemi a přednáškami. 

Zvláštní důraz je kladen na práci s odborným textem a učení čtením, pomocí nichž jsou v 
předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata. 

Výuka probíhá v nebo multimediální učebně. 
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Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. Žák je hodnocen za ústní 
a písemný projev s důrazem na odbornou terminologii, grafický projev a porozumění učivu se 
schopností aplikace získaných znalostí. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení, 

• kompetence k pracovnímu uplatnění, 

• občanské kompetence a kulturní povědomí, 

• kompetence k řešení problémů, 

• komunikativní kompetence, 

• personální a sociální kompetence, 

• matematické kompetence, 

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s nimi. 

3. ročník – zaznamená podstatné myšlenky z odborné prezentace. 

Předmět naplňuje průřezové téma Informační a komunikační technologie tím, že žáci 
zpracovávají písemné práce pomocí vhodného textového editoru, a průřezové téma Člověk a 
životní prostředí – zpracuje práci na téma alternativních zdrojů vytápění a ohřev teplé 
užitkové vody. 

3. ročník, 2 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Pomůcky. 

TYPOLOGIE STAVEB – PŘEHLED 

Výstup – Žák Učivo 

využívá typologické zásady při navrhování 

staveb 

navrhne úpravy stavby nezbytné pro její 

bezbariérové řešení 

Hlavní zásady návrhu objektů z hlediska 

typologie. 

Stavby používané osobami se změnou orientace a 

pohybu, bezbariérové řešení staveb. 

TEPELNÁ TECHNIKA, TEPELNÉ IZOLACE 

Výstup – Žák Učivo 

aplikuje tepelně technické předpisy při Základní pojmy, názvosloví. 
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navrhování staveb 

navrhne tloušťku tepelné izolace pro 

zateplení stavební konstrukce 

v konstrukci pozná místa možných 

tepelných mostů, dokáže je eliminovat 

orientuje se v průkazu energetické 

náročnosti budovy 

navrhuje stavební konstrukce tak, aby v 

nich nedocházelo ke kondenzaci vodní 

páry 

navrhne vhodnou tepelnou izolaci pro 

konkrétní místo jejího použití ve stavbě 

Ustálený teplotní stav. 

- průchod tepla konstrukcemi, 

- tepelný odpor, 

- součinitel prostupu tepla, 

- teplota prostředí, 

- tepelně – technické výpočty. 

Teplota na vnitřním povrchu konstrukce, 

tepelné mosty. 

Tepelné ztráty. 

Energetická náročnost budovy. 

Vlhkostní vlastnosti materiálů a 

konstrukcí. 

Navrhování konstrukcí z hlediska tepelné 

techniky. 

Navrhování budov z hlediska tepelné 

techniky. 

Tepelné izolace. 

 

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 

Výstup – Žák Učivo 

pro danou stavbu navrhne vhodný 

obvodový plášť 

navrhne vhodný tepelný izolant a vhodný 

zateplovací systém pro obvodový plášť 

stavby 

Řešení a varianty obvodového pláště. 

Zateplovací systémy obvodového pláště. 

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v sortimentu maleb, nátěrů a 

tapet dostupných na trhu 

vyjmenuje požadavky na sklenářské práce 

vyjmenuje prvky stavby, které patří mezi 

zámečnické výrobky 

Zámečnické práce. 

Sklenářské práce. 

Malby, nátěry, tapetování. 

AKUSTIKA, ZVUKOVÉ IZOLACE 

Výstup – Žák Učivo 

při navrhování stavby aplikuje předpisy 

na ochranu stavby a jejího okolí proti 

hluku 

navrhne konstrukci podlahy tak, aby byl 

eliminován kročejový hluk 

ve stavbě rozezná konstrukce na které 

jsou kladeny nároky ohledně 

Základní pojmy a názvosloví. 

Zdroje a šíření zvuku. 

Šíření zvuku mezi místnostmi v budově. 

Neprůzvučnost. 

Zvukové izolace, izolace proti otřesům. 
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neprůzvučnosti 

zvolí vhodnou konstrukci odpovídající 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

Průřezové téma je naplněno v kapitolách Obvodové pláště, Technická zařízení budov a Novodobé 

stavební systémy, kde jsou žáci vedeni k energeticky úsporným řešením dílčích částí stavby a k využití 

alternativních zdrojů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. 6áci zpracují zprávu z exkurze s 

dodržováním grafologických zásad. 

VÝTAHY 

Výstup – Žák Učivo 

do stavby navrhne vhodný výtah 

orientuje se ve stavební a strojní části 

výtahu 

vyjmenuje typy nákladních výtahů 

Rozdělení výtahů. 

Výtahy osobní. 

Stavební a strojní části výtahu. 

Nákladní výtahy. 

LEŠENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zvolí vhodný typ lešení pro práci ve 

výškách 

orientuje se v bezpečnostních předpisech 

při práci na lešení 

vyjmenuje bezpečnostní předpisy pro 

stavbu lešení 

Druhy a použití lešení. 

Bezpečnostní předpisy pro stavbu lešení a pro 

práce na lešení. 

 

STAVEBNICTVÍ A CO 

Výstup – Žák Učivo 

navrhuje stavby a stavební úpravy s 

ohledem na jejich statiku 

orientuje se v předpisech BOZ při 

provádění stavebních a bouracích prací 

charakterizuje způsob zajišťování 

bezpečnosti ve stavebních objektech za 

mimořádných událostí 

Přehled opatření. 

Stabilita objektů. 

Záchranné a vyprošťovací práce. 

4. ročník, 2 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu. 

Pravidla hodnocení. 

Pomůcky. 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 159 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

KLENBY A KLENBOVÁ NADPRAŽÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje typy kleneb 

vyjmenuje druhy klenbových nadpraží 

popíše technologický postup při provádění 

klenbových nadpraží 

Typy kleneb. 

Klenbová nadpraží. 

Přesahy do 

Obnova budov 4. ročník: Poruchy, opravy a rekonstrukce stropů a kleneb 

VEŘEJNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v typech veřejných 

inženýrských sítí pro napojení objektu a v 

možnostech jejich vedení 

zvolí vhodný způsob likvidace splaškových 

a dešťových vod z objektu 

zvolí vhodný zdroj vody pro konkrétní 

stavbu 

orientuje se ve veřejných rozvodech plynu 

Typy a vedení inženýrských sítí. 

Kolektory. 

Veřejná kanalizace, žumpy, ČOV. 

Veřejný vodovod, studny. 

Veřejný plynovod. 

 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žáci zpracují práci na téma energetická úsporných staveb pro bydlení. 

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

popíše plynovodní přípojku, zvolí vhodné 

umístění HUP pro konkrétní stavbu 

vyjmenuje jednotlivé části rozvodů 

kanalizace v budově 

navrhne způsob a polohu vedení rozvodů 

kanalizace v budově 

vyjmenuje jednotlivé části vnitřního 

vodovodu včetně přípojky 

navrhne způsob a polohu vedení rozvodů 

vody v budově 

zvolí vhodný způsob vytápění pro danou 

budovu, svůj návrh zdůvodní 

orientuje se v rozvodech elektroinstalace v 

budově 

vyjmenuje součásti bleskosvodové 

soustavy 

Vnitřní kanalizace a přípojka. 

Vnitřní vodovod a přípojka. 

Vnitřní plynovod a přípojka. 

Vytápění, větrání, klimatizace. 

Elektroinstalace a přípojka. 

Ochrana budov proti účinkům blesku. 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žáci zpracují práci na téma ekologické zdroje pro vytápění a ohřev TUV. 

IKT – Žáci zpracují pomocí počítače práci na téma ekologické zdroje pro vytápění a ohřev TUV. Žáci 
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vytvoří prezentaci na zadané téma. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí rozdíl mezi aktivní a pasivní 

požární ochranou 

orientuje se v projektu požárně 

bezpečnostního řešení stavby 

navrhne vhodný způsob pro zvýšení 

požární odolnosti stavební konstrukce 

Požární ochrana aktivní a pasivní. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

- požární úsek, 

- požární riziko, 

- požární odolnost konstrukcí, 

- únikové cesty, 

- odstupy, 

- zařízení pro protipožární zásah. 

Výrobky pro zvýšení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí. 

4.10.3. Obnova budov 

Obecným cílem předmětu Obnova budov je připravit žáky pro uplatnění v praxi zaměřené na 
dodatečné zásahy do stávajících objektů, zejména na problematiku poruch jednotlivých 
stavebních konstrukcí a jejich sanace, na rekonstrukce a adaptace staveb, na řešení správných 
technologických postupů při vybourávání částí konstrukcí a jejich demolice, a to s důrazem 
na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. 

 

Charakteristika učiva  

Předmět Obnova budov vychází z oblasti Odborného vzdělávání a pokrývá svým obsahem 
některé kurikulární rámce profilujícího okruhu zaměření Stavební obnova. 

Obsahové celky navazují na oblast Technická a technologická příprava, a to zejména na 
předměty Stavební materiály a Pozemní stavitelství I. a II. 

Do předmětu byl zařazen celek Stavebnictví a civilní ochrana z oblasti Stavba a její části. 

Učební celky Rekonstrukce technické infrastruktury a Moderní způsoby vytápění jsou 
zařazeny do učební osnovy předmětu Pozemní stavitelství II., učební celek Podklady pro 
stavební úpravy je zařazen do předmětu Průzkumy staveb. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• uplatnil znalosti zaměřené zejména na rekonstrukce a adaptace staveb, na navrhování 
a realizaci dodatečných stavebních úprav objektů; 

• použil znalosti potřebné při regeneraci staveb a území; 

• - aplikoval technologické postupy, stroje a zařízení s důrazem na bezpečnost práce 
a ochranu zdraví a spolupráci s regionálními institucemi v oblasti údržby 
a rekonstrukce památek. 

 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  
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V oblasti postojové orientace žáka se vzdělávání zaměřuje k tomu, aby žák:  

• dodržoval normy, technologické postupy a předpisy BOZ; 

• navrhoval řešení optimální, ekonomická a šetrná k životnímu prostředí; 

• pochopil nutnost celoživotního vzdělávání z hlediska své odbornosti; 

• pochopil nutnost odvádět kvalitní práci a vážil si kvalitní práce jiných; 

• byl schopen kriticky se dívat na výsledky své práce. 

 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové 
atmosféře ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména: metody klasické – slovní (vysvětlování a výklad, 
popis, rozhovor) a názorně demonstrační (práce s obrazem), metody aktivizující – 
problémové a metody komplexní – frontální výuka.  

Zvláštní důraz je kladen na aktivizující metody, pomocí nichž jsou v předmětu rozvíjeny 
klíčové kompetence a průřezová témata. 

Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných dílčích úloh s využitím skupinové 
výuky. Součástí výuky jsou odborné exkurze na konkrétní realizace dle aktuálních možností.  
Výuka probíhá v učebně vybavené audiovizuální technikou s připojením na internet. 

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem.  

Zvláštní důraz se klade zejména:  

• hloubku porozumění učivu – žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení a formou 
písemných testů, učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, 
používání správné terminologie, samostatnosti projevu žáka i jeho aktivitu; 

• schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétní úlohy; 

• samostatnost při řešení dané úlohy. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• komunikační kompetence  

• personální a sociální kompetence. 

Předmět naplňuje průřezové téma Člověk a životní prostředí (žák absolvuje exkurzi do 
objektů s historickými krovy a vypracuje zápis s náčrty vazeb). 
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3. ročník, 3 h týdně, volitelný 

OBECNÉ A SPECIFICKÉ ZNAKY PŘETVÁŘENÝCH OBJEKTŮ, STAVEBNÍ VADY, PŘÍČINY 

Výstup – Žák Učivo 

uvede znaky přetvářených konstrukcí a 

charakteristiku prací na přetvářených 

konstrukcích 

Obecné a specifické znaky přetvářených objektů, 

charakteristika prací na stávajících objektech  

Rozdělení stavebních vad a sledování jejich příčin  

STUPNĚ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ DO OBJEKTŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a roztřídí stupně stavebních 

zásahů do objektů dle požadavků 

stavebního zákona 

Rozdělení stavebních zásahů do objektů  

Základní názvosloví pro stavební zásahy  

BOZ PŘI ADAPTAČNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACECH A PŘI BOURÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při adaptačních pracích a 

rekonstrukcích staveb 

uvede postupy a zásady bezpečnosti při 

vybourávání částí staveb a při demolicích 

Charakteristika prací při rekonstrukcích a 

adaptacích  

Zásady bezpečnosti práce při adaptačních a 

rekonstrukčních pracích – vybourávání částí 

konstrukcí a demolice staveb 

PORUCHY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH SANACE 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Poruchy základů, jejich příčiny a projevy  

Sanační metody 

ZEMNÍ PRÁCE PŘI ZMĚNÁCH STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí a na nákresu demonstruje 

způsoby zajištění stability stěn výkopu, 

nosné zdi a zajištění stability objektu 

Zajištění stability stěny výkopu  

Zajištění stability stěn a budov z hlediska 

dodatečných zásahů – poruchy budov při 

zástavbě proluk 

STABILITA BUDOV Z HLEDISKA GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 

Výstup – Žák Učivo 

rozpoznává charakteristické znaky 

napovídající o předpokládané stabilitě 

Stabilita budov z hlediska geologických poměrů – 

charakteristika pozemků, úpravy základového 
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budovy z hlediska geologických poměrů podloží – stabilizace zemin, poruchy budov na 

poddolovaném území 

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí principy dodatečné ochrany 

konstrukcí proti vodě a vysvětlí postup při 

jejich provádění, zná jejich výhody a 

nevýhody 

Působení vody na stavbu – přehled  

Měření vlhkosti materiálů  

Dodatečné hydroizolace proti vodě vzlínající – 

metody mechanické, chemické a elektrofyzikální  

Sanační omítky  

Dodatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti  

Dodatečné hydroizolace proti vodě tlakové 

PORUCHY A SANACE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší pravděpodobné příčiny vizuálních 

poruch svislých nosných konstrukcí a 

navrhuje provizorní zajištění stability 

svislé nosné konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Příčiny a projevy poruch svislých nosných 

konstrukcí  

Sanace svislých nosných konstrukcí  

Spínání objektů, výměna a náhrada podpor 

ROZŠIŘOVÁNÍ, DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ A ÚPRAVA OTVORŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, na nákresu demonstruje a uvede 

technologické postupy dílčích úprav 

svislých konstrukcí (podchycování stropní 

konstrukce, úpravu nadpraží pro 

rozšíření nebo dodatečné vytvoření otvoru 

apod.) 

Zásahy do stávajících stěn – zásady provádění  

Zřizování a rozšiřování otvorů ve zděných 

stěnách  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Žák absolvuje v rámci výuky odbornou exkurzi do objektu v rekonstrukci a seznámí se s 

prováděnými zásahy, případně s použitými sanačními metodami – žák vypracuje zápis z exkurze. 

ODSTRAŇOVÁNÍ A ZŘIZOVÁNÍ PŘÍČEK A STĚN 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí a na nákresu demonstruje a uvede 

technologické postupy pro odstraňování a 

zřizování příček a stěn 

Konstrukční typy stávajících zděných příček z 

hlediska přenášení zatížení  

Odstraňování příček a stěn  

Dodatečné provádění příček a stěn zděných a 

montovaných 
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PORUCHY, OPRAVY A REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Poruchy a opravy schodišť  

Zřizování okenního otvoru do schodišťové zdi  

Bourání schodišť  

Dodatečné zřizování schodišť 

PORUCHY A REKONSTRUKCE KOMÍNŮ, DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Poruchy komínových těles  

Rekonstrukce komínových těles a průduchů  

Dodatečné zřizování odvětrání 

ŠKŮDCI A OCHRANA NAPADENÉHO DŘEVA, PORUCHY, OPRAVY A REKONSTRUKCE 

KROVŮ A ZASTŘEŠENÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

nakreslí vazby krovů typické pro 

jednotlivá historická období 

Škůdci a ochrana napadeného dřeva  

Poruchy krovů a jejich projevy  

Sanace krovů – výměna celého prvku, částečná 

výměna prvku, zvýšení únosnosti prvku, sanace 

tvarových změn vložením prvků, zvedání krovů  

Historické krovy 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP – Žák absolvuje v rámci výuky exkurzi do objektů s historickými krovy – žák zpracuje s 

využitím výpočetní techniky zápis doplněný nákresy vazeb konkrétních krovů. 

PŮDNÍ VESTAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

aplikuje teoreticky a částečně i prakticky 

technologické postupy oprav dřevěných 

krovů a další stavební práce spojené s 

půdní vestavbou 

Využití půdních prostor  

Konstrukční zásady pro zřizování půdních 

vestaveb  

Zateplování půdních vestaveb  

Řešení podlah, příček a schodišť v půdních 

vestavbách  

Okna a vikýře v půdních vestavbách 
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4. ročník, 2 h týdně, volitelný 

REKONSTRUKCE OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

uvede druhy omítek používaných v 

jednotlivých historických obdobích 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Opravy průčelí – poruchy a opravy omítek, 

zateplování staveb 

Poruchy a opravy oken 

PORUCHY, OPRAVY A REKONSTRUKCE STROPŮ A KLENEB 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Poruchy a sanace stropů dřevěných, 

železobetonových a keramobetonových  

Poruchy a sanace stropních kleneb 

TZB V ADAPTACÍCH, REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje zásady nových instalací 

TZB při modernizacích objektů a uvede 

vhodné technologie pro modernizaci 

bytového jádra, sociálního zařízení 

Zásady řešení oprav TZB v adaptacích  

Rekonstrukce bytových jader a sociálních 

zařízení 

PORUCHY, OPRAVY A REKONSTRUKCE PŘEVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Poruchy a opravy převislých konstrukcí – 

balkony, římsy, arkýře  

PORUCHY A SANACE PLOCHÝCH STŘECH 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané Poruchy plochých střech a jejich příčiny  
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konstrukce 

popíše způsoby odstraňování závad 

plochých střech a uplatňuje je s ohledem 

na účel a životnost stavby 

navrhuje způsob sanace dané stavební 

konstrukce 

Průzkum a sanace plochých střech 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A OPRAVY PODLAH 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny a projevy poruch dané 

konstrukce 

vysvětlí a na nákresu demonstruje sanační 

metody a dodatečné úpravy dané 

konstrukce 

Dodatečné povrchové úpravy podlah a opravy 

podlah 

STAVEBNICTVÍ A CIVILNÍ OCHRANA 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje způsoby zajišťování 

bezpečnosti ve stavebních objektech za 

mimořádných událostí 

Úloha stavebnictví v rámci civilní ochrany 

4.10.4. Průzkumy staveb 

Cílem předmětu Průzkumy staveb je připravit žáky pro uplatnění v praxi, a to z hlediska 
provádění průzkumných prací na území a na stávajících objektech. Cílem je seznámit se s 
pracovními postupy při provádění průzkumných prací, metodami měření a metodikou 
zpracování průzkumů. 

 

Charakteristika učiva  

Předmět Průzkumy staveb vychází s oblasti Odborného vzdělávání v části profilujícího 
okruhu Stavební obnova. 

Obsahové celky navazují na předmět Obnova budov. 

Do předmětu byl zařazen celek Podklady pro stavební úpravy z části předmětu Obnova 
budov. Klade se důraz na spolupráci s příslušnými regionálními institucemi v oblasti údržby a 
rekonstrukce památek. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

V oblasti postojové orientace žáka se vzdělávání zaměřuje k tomu, aby žák: 

• dodržoval normy, technologické postupy a předpisy BOZ; 

• nacházel řešení optimální, ekonomická a šetrná k životnímu prostředí; 

• pochopil nutnost celoživotního vzdělávání z hlediska své odbornosti; 

• odváděl kvalitní práci a vážil si kvalitní práce jiných, 
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• - získal znalosti a dovednosti uplatnitelné při regeneraci staveb a území. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě.  

V předmětu budou využívány zejména: metody klasické – slovní (vysvětlování a výklad, 
rozhovor) a názorně demonstrační (práce s obrazem), metody aktivizující – problémové a 
metody komplexní – frontální výuka a individuální práce žáků.  

Probrané teoretické učivo je prakticky procvičeno v podmínkách školy, a to zadáním 
samostatné práce a jejího zpracování formou projektu. Součástí výuky jsou odborné exkurze, 
spolupráce s experty z praxe a návštěva odborných pracovišť.  

Vyučující využívá učebny vybavené audiovizuální technikou s připojením na internet. 

 

Hodnocení výsledků žáka  

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem.  

Žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení a formou písemných testů a hodnocením 
samostatné práce. Učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání 
správné terminologie, samostatnosti projevu žáka i jeho aktivitu.  

Zvláštní důraz se klade zejména na:  

• hloubku porozumění učivu  

• schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi  

• samostatnost řešit danou úlohu a schopnost samostatně ji zpracovat. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k učení  

• komunikační kompetence  

• personální a sociální kompetence, 

• kompetence využívat produkty IKT.  

Předmět naplňuje průřezová témata Informační a komunikační technologie (žák vypracuje 
projekt části stavebně technického průzkumu s využitím výpočetní techniky) a Člověk a svět 
práce (žák absolvuje přednášku pracovníka v oblasti památkové péče a seznámí se s 
konkrétní činností v této oblasti).  

4. ročník, 1 h týdně, volitelný 

ŽIVOTNOST STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

uvede příčiny ovlivňující životnost stavby 

a zásady hospodárné údržby objektu 

Životnost stavby, příčiny ovlivňující životnost  

Zásady hospodárné údržby objektu 
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DRUHY PRŮZKUMŮ A JEJICH VÝZNAM 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí opodstatnění průzkumů staveb v 

konkrétních situacích 

Opodstatnění průzkumů staveb ve stavební praxi  

Základní dělení průzkumů staveb a jejich účel 

DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU – PODKLADY PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Výstup – Žák Učivo 

připraví nebo zajistí potřebné podklady 

pro stavební úpravy 

Zaměření stávajícího stavu metodou staničení a 

jeho zakreslení 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam stavebně technických 

průzkumů staveb, způsoby jejich 

provádění a metodiku zpracování 

Stavebně technické průzkumy 

- metody měření 

- odběry vzorků 

- metodika zpracování 

STAVEBNÍ PRŮZKUM – ZPRACOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dokáže vytipovat potřebné průzkumy na 

konkrétní stavbě a zadat jejich zpracování 

zpracuje část základního stavebního 

průzkumu nebo památkového průzkumu 

na konkrétním objektu, zhotoví 

příslušnou výkresovou dokumentaci, 

fotodokumentaci a písemnou zprávu a 

doporučení sanace a opatření 

spolupracuje na výběru místa odběru 

vzorků pro laboratorní zkoušky a místa 

provedení sond na stavbě 

spolupracuje při měření poškozených 

konstrukcí přístrojovou technikou 

Zpracování části stavebního průzkumu:  

- vytipování potřebných průzkumných 

prací v konkrétní situaci  

- zaměření, pořízení fotodokumentace, 

zdokumentování stávajícího stavu 

- změření fyzikálních veličin a odběry 

vzorků dle možností školy  

- písemné zpracování průzkumu včetně 

návrhu řešení sanace. 

pokrytí průřezových témat 

IKT – Žák vypracuje část stavebního průzkumu s využitím dovedností z předmětu ICT (WORD, 

úprava digitální fotografie). 

PAMÁTKOVÉ PRŮZKUMY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam památkových průzkumů, 

způsob jejich provádění a metodiku 

zpracování 

Památkové průzkumy  

- jejich účel 

- způsob provádění 

- metodika zpracování dle památkové péče 
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pokrytí průřezových témat 
ČSP 

Žák absolvuje v rámci výuky přednášku pracovníka památkové péče a seznámí se s konkrétní 

činností v oblasti ochrany památek. 

URBANISTICKÉ PRŮZKUMY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam urbanistických průzkumů 

na území, způsoby jejich provádění a 

metodiku zpracování 

Urbanistické průzkumy: 

- jejich účel 

- způsob provádění 

- metodika zpracování 

4.10.5. Grafické programy 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům dovednosti nezbytné pro 
ovládání grafického programu pro zpracování výkresové dokumentace ArchiCad a pro tvorbu 
stavební výkresové dokumentace v elektronické podobě. 

Předmět směřuje k rozvoji logického myšlení žáků, získání konstrukčního citu pro základní 
stavební prvky a konstrukce, pečlivosti, přesnosti a systematičnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo vychází z RVP ze vzdělávací oblasti Grafická a estetická příprava a zpracovává učivo 
celku Technická dokumentace staveb v oddílu Grafické počítačové programy.  Dále 
rozpracovává kurikulární rámce profilového zaměření Stavební obnova v části Navrhování 
staveb a jejich úprav v oddíle Grafické programy typu CAD pro projektování. Navazuje na 
obecné znalosti práce na počítači a rozvíjí předměty Pozemní stavitelství I. a II., Cvičení z 
pozemních staveb, Projektování budov a Informační a komunikační technologie. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• získal praktické dovednosti k ovládání grafického programu, 
• rozvíjel technické myšlení, 
• vytvářel technickou dokumentaci jako prostředek komunikace, 
• dokázal pracovat s textem, 
• získal zájem o nové technologie, 
• používal výpočetní techniku jako nutný nástroj své profese. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

• si vážili své práce a práce druhých; 
• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví; 
• chápali nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly; 
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• chápali domácí přípravu a procvičování jako zásadní prostředek pro získání praktické 
dovednosti; 

• rozvíjeli komunikační dovednosti; 
• dokázali komunikovat a spolupracovat s druhými; 

• si uvědomovali svou roli v týmu; 
• si vytvářeli pracovní návyky a zvládli jednoduché administrativní úkony; 
• poznali své individuální schopnosti a omezení. 

 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Do rozvrhu se vždy zařazují dvouhodinové 
bloky. Učitel volí různé výukové metody v závislosti na konkrétním tematickém celku, 
znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře ve třídě.  Těžiště výuky spočívá v provádění 
praktických úkolů na počítači, které následují ihned po probrání daného tématu. Využívá se 
výkladu za podpory elektronických prezentací a ukázek fungování programu. Nutnou součást 
výuky představují domácí procvičování probraného učiva a zpracování domácích cvičení. 
Každý nástroj se procvičuje na dílčích příkladech tak, aby zakreslení odpovídalo normám o 
zakreslování. Co nejdříve žáci přecházejí k vytváření půdorysu 1.NP jednoduchého objektu 
zpracovávaného v předmětu Cvičení z pozemního stavitelství ručně. Po absolvování druhého 
ročníku by zpracování na PC mělo být pro žáky rychlejší a přívětivější než ruční kreslení. 

Jako učební pomůcky se používají pracovní listy, technické normy, technická literatura a 
počítače s příslušným softwarem. Od třetího ročníku z důvodu kontinuální práce na projektu 
žáci pracují na soukromých noteboocích. V případě potřeby je k dispozici počítačová učebna. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. 

Při práci s počítačem se hodnotí: 

• úspěšnost při jednorázových cvičeních na opakování dílčích částí učiva, 
• průběžná práce a příprava na výuku včetně domácího opakování, 
• úroveň zpracování a správnost domácích cvičení, 
• přesnost práce, 
• vedení poznámek z vyučování, 
• schopnost vyhledávání informací a dovednost orientovat se v osobních poznámkách a 

přípravách na výuku, 
• dodržování postupů ovládání grafického programu, 
• závěrečné vytištění předem určených výkresů. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence k řešení problémů 
• komunikativní kompetence 
• personální a sociální kompetence 
• kompetence k pracovnímu uplatnění 
• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 

pracovat s informacemi. 
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Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

2. ročník – seznámí se s teorií tvorby a efektivního fungování týmu, pracuje minimálně s 
jedním programem typu CAD pro zpracování výkresové dokumentace. 

Předmět naplňuje průřezové téma Člověk a trh práce. 

2. ročník, 2 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

   

Úvod do předmětu, pomůcky, hodnocení 

Provozní řád učebny ICT, zasedací pořádek, 

zásady práce na PC 

Plán učiva. 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ARCHICADU 

Výstup – Žák Učivo 

Vysvětlí princip fungování grafického 

programu ArchiCad 

Zajistí si domácí licenci programu 

ArchiCad a provede jeho instalaci na 

domácím PC 

Otevře program, vytvoří výkres a uloží ho 

ve vhodném formátu. 

ArchiCad – princip práce s grafickým programem 

Instalace programu na domácím PC, licence 

Spuštění programu 

Používané formáty souborů 

Pracovní plocha ArchiCadu 

NÁSTROJ ZEĎ 

Výstup – Žák Učivo 

Pracuje s daným nástrojem, využívá IR i 

dialogové okno 

Vynese obvodové, vnitřní nosné zdi a 

příčky dle zadání z CPS. 

Vynáší prvek v rozměrech a provádí jeho 

kótování. 

Půdorys zdí okótuje. 

Přesune, zrcadlí, zkopíruje, otočí zadaný 

prvek. 

Změní délku a tloušťku zdi. 

Změní výchozí nastavení zdi. 

Postup práce s nástroji 

Informační rámeček nástroje zeď 

Dialog nástroje zeď 

Zadávání souřadnic 

Zadávání vzdáleností 

Základní kótování v půdorysu 

Editace prvků – označování, mazání, pohyb, 

změna tvaru 

NASTAVENÍ PROJEKTU 

Výstup – Žák Učivo 

Zadává souřadnice, kótuje 

zjednodušeným způsobem. 

Používá tloušťky čar dle normy pro 

Nastavení jednotek 

Tloušťky čar 

Vrstvy 
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zakreslování konstrukcí. 

Pracuje s vrstvami, vytvoří vrstvu, maže, 

skrývá, zamyká 

Nastavuje šablony a aktivně je používá v 

další práci. 

Šablona 

2D nástroj čára, lomená čára, oblouk 

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE A OBKLADY 

Výstup – Žák Učivo 

Nastaví novou sendvičovou konstrukci. 

Vytvoří novou sendvičovou konstrukci 

editací standardně nastavené. 

Sestaví sendvičovou konstrukci pro 

zakreslení obkladu. 

Zakreslí obklady do půdorysu 1NP. 

Dialog sendvičových konstrukcí 

Vytvoření nové skladby sendvičové konstrukce 

Úprava existující skladby sendvičové konstrukce 

Zobrazení nově nastaveného sendviče 

NÁSTROJ SVISLÝ ŘEZ 

Výstup – Žák Učivo 

zadá řezovou čáru pro vykreslení svislého 

řezu 

výškově nastaví podlaží 1NP 

zadá a vykreslí pozední věnec 

IR nástroje řez 

Dialog nástroje řez 

Vykreslení řezu v navigátoru 

Nastavení podlaží jednopodlažního objektu 

2D NÁSTROJ KÓTA, VÝŠKOVÁ KÓTA, TEXT 

Výstup – Žák Učivo 

zakótuje svislý řez výškovými i délkovými 

kótami, doplní popis 

nastaví systém kótování dle požadavků 

IR  nástroje kóta 

Dialog nástroje kóta 

Nástroj text 

NÁSTROJ DESKA 

Výstup – Žák Učivo 

používá desky pro zakreslení všech 

vodorovných konstrukcí 

změní výchozí nastavení desky 

změní tvar desky 

IR desky 

Dialog desky 

Editace desky 

- otvor v desce 

- vynesení stěn z desky kouzelnou hůlkou 

- úprava tvaru desky 

NÁSTROJ SLOUP 

Výstup – Žák Učivo 

používá sloupy k zakreslení svislých 

tyčových akcí 

IR sloupu. 

Dialog sloupu. 
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NÁSTROJ TRÁM 

Výstup – Žák Učivo 

používá trámy k zakreslení vodorovných 

tyčových prvků 

IR trámu. 

Dialog trámu. 

 

NÁSTROJ OKNO 

Výstup – Žák Učivo 

vkládá okna do půdorysu podlaží do 

určené polohy a provádí jejich kótování 

vkládá a kótuje rohová okna 

vloží okna a dveře do půdorysu 1NP 

Dialog nástroje okno 

Nástroj rohové okno a jeho dialog. 

NÁSTROJ DVEŘE 

Výstup – Žák Učivo 

vkládá dveře do příček, nosných zdí, dveře 

vchodové do určené polohy 

vloží okna a dveře do půdorysu 1NP 

IR dveře. 

Dialog dveře. 

Dveře v příčce. 

Dveře v nosné zdi. 

Vchodové dveře. 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A DALŠÍ OBJEKTY 

Výstup – Žák Učivo 

vybírá a vkládá objekty do výkresu 

vloží zařizovací předměty do půdorysu 

1NP 

Dialog nástroje objekt. 

PŘÍPRAVA VÝKRESU K EXPORTU A TISKU 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres připravený k tisku 

provede tisk výkresu 

Umístění kresby na výkrese. 

Tisk výkresů. 

Uložení výkresu do PDF. 

INDIVIDUÁLNÍ ZADÁNÍ – PŮDORYS 1NP 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres připravený k tisku 

provede tisk výkresu 

na internetu vyhledá dispozici 1NP pro 

RD, kterou bude dále zpracovávat 

převede dispozici do modulo systému 

POROTHERM, rozměrově upřesní 

Opakování. 

- nastavení projektu 

- nastavení podlaží 

- deska, hydroizolace, deska podlahy 

- zdi 
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dispozici a osadí otvory 

řešení zdůvodní na základě práce s 

normami, stavebními tabulkami a dalšími 

informačními zdroji 

vypracuje stavební výkres – PŮDORYS 

1NP (BEZ LEGEND) 

- otvory – okna dveře 

- obklady 

- zařizovací předměty 

- kóty, odkazy 

- dokončení půdorysu 

3. ročník, 2 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

popíše hygienické zásady při práci s PC 

Úvod do předmětu, pomůcky, hodnocení. 

Provozní řád učebny ICT, zasedací pořádek, 

zásady práce na PC. 

Plán učiva. 

OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 2. ROČNÍKU 

Výstup – Žák Učivo 

dle zadání vytvoří 3D model koupelny 

dle zadání vytvoří 3D model kuchyně 

pomocí PC vytvoří výkres půdorysu 1.NP 

dle předmětu KOC 

Zařizovací předměty. 

- 3D model koupelny – cvičení 

- 3D model kuchyně – cvičení 

Půdorys 1.NP. 

- nastavení podlaží, per 

- nastavení a tvorba zdí 

- desky podlah 

- kóty nosného systému 

- okna, dveře, kóty otvorů 

- obklady 

- zařizovací předměty 

- schodiště 2D čarou 

- dokončení kótování a popisů 

NASTAVENÍ DALŠÍCH PODLAŽÍ, LEGENDY 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví podlaží pro vícepodlažní objekt 

pro půdorys 1.NP vytvoří legendu 

místností a materiálů 

půdorys 1.NP vloží na výkres, doplní 

rozpisku a severku 

Nastavení dalších podlaží. 

Průhledové zobrazení. 

Nastavení podlaží – cvičení. 

Legenda místností. 

Umístění kresby na výkres. 

Legenda materiálů. 

Severka. 

Rozpiska. 
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TISK VÝKRESŮ – OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví výkres k tisku 

nastavený výkres k tisku uloží do formátu 

PDF 

Tisk výkresů – nastavení. 

Příprava výkresu k tisku. 

Uložení výkresu do formátu PDF. 

STŘECHY 

Výstup – Žák Učivo 

nad půdorysem dle zadání vymodeluje 

sedlovou a valbovou střechu 

do střechy vloží střešní okna a vikýře 

edituje tvar střechy 

Modelace tvaru zastřešení. 

Editace střechy. 

Vikýře. 

Střešní okna. 

KROVY 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví prvky krovu dle zadání 

dle zadání vymodeluje přístřešek pro auto 

vytvoří stavební půdorys přístřešku pro 

auto 

vytvoří výkres příčného řezu přístřešku 

pro auto 

Nastavení prvků krovu. 

Roof maker. 

Přístřešek pro auto ze dřeva – cvičení. 

VÝKRES SKLADBY STROPU 

Výstup – Žák Učivo 

načte prvky stropu Porotherm do 

knihovny ArchiCadu 

dle zadání vytvoří výkres skladby stropu 

včetně sklopeného řezu a výpisu prvků 

stropu 

Načtení prvků stropu do knihovny. 

Výkres skladby stropu. 

Sklopený řez stropem. 

Výpis prvků stropu. 

SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM, OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres svislého řezu objektem Svislý řez objektem – cvičení. 

TECHNICKÝ POHLED 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres pohledů včetně 2D 

stafážních prvků 

Stafážní prvky 2D pro výkres pohledů. 

Popis a kótování pohledů. 

Technický pohled. 
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3D MODEL 

Výstup – Žák Učivo 

k modelu budovy vloží 3D stafážní prvky 

vytvoří 3D model RD dle zadání z 

předmětu KOC 

3D model - poddklad pro vizualizace. 

Stafážní prvky 3D . 

3D model RD dle předmětu KOC. 

4. ročník, 2 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

 

Úvod do předmětu, pomůcky, hodnocení. 

Provozní řád učebny ICT, zasedací pořádek. 

Plán učiva. 

OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 3. ROČNÍKU, VYNESENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU RD DLE 

PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví projekt a podlaží pro vynesení 

stávajícího stavu budovy 

vynese půdorys 1.NP stávajícího stavu 

objektu 

vynese půdorys 2.NP stávajícího stavu 

objektu 

Nastavení podlaží a projektu pro vynesení 

stávajícího stavu objektu. 

Půdorys stávajícího stavu 1.NP. 

Půdorys stávajícího stavu 2.NP. 

SCHODIŠTĚ 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví a vynese schodiště pomocí 3D 

vynese schodiště pomocí 2D čar 

Nastavení schodiště 3D. 

Vynesení schodiště pomocí 3D zobrazení. 

Vynesení schodiště 2D čárami. 

TERÉN 

Výstup – Žák Učivo 

nastaví a vymodeluje terén dle zadání 

upraví terén dle zadání 

Nastavení a modelace terénu. 

Editace terénu. 

Terén – cvičení. 

ZÁKLADY 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres základů 
Nastavení základů. 

Základy – cvičení. 
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VÝKOPY 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří výkres výkopů 
Nastavení výkopů. 

Výkopy – cvičení. 

SHRNUTÍ UČIVA PŘEDMĚTU 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří vybrané výkresy rekonstrukce dle 

předmětu Projektování staveb 

vytvoří model budovy po rekonstrukci dle 

zadání z předmětu Projektování staveb 

Vybrané výkresy rekonstrukce budovy dle 

předmětu Projektování budov. 

3D model budovy po rekonstrukci dle předmětu 

Projektování budov. 
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4.11. Předměty mimo profil 

4.11.1. Cvičení z matematiky 

Matematika ve střední odborné škole má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci 

průpravnou pro odborné vzdělávání. Žák si během vzdělávání uvědomuje, že matematika je 

nezastupitelným prostředkem v mnoha oborech – v přírodních vědách, technice, ekonomii. 

Matematické vzdělávání přispívá k rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí 

logické uvažování, srozumitelné, věcné a jasné vyjadřování. Těžiště výuky spočívá v aktivním 

osvojení strategie řešení úloh, schopnosti hodnotit správnost postupu, vyvození závěrů a 

aplikaci v reálné situaci nebo v ostatních odborných předmětech. Vybavuje žáky poznatky 

středoškolské matematiky i pro vysokoškolské studium technického zaměření.  

 

Charakteristika učiva 

Předmět Cvičení z matematiky patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Matematické 
vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• úspěšně využíval matematické poznatky a dovednosti při řešení maturitního testu,  

• navrhl efektivní řešení maturitního testu,  

• matematizoval reálné situace,  

• zkoumal a řešil problémy,  

• četl s porozuměním matematický text,  

• používal pomůcky: internet, PC, kalkulátor, rýsovací pomůcky.  

 

Obsah učiva je rozdělen do tematických celků: 

• Základní matematické pojmy a vztahy, Práce s kalkulátorem a tabulkami, Strategie 
řešení testu.  

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V afektivní oblasti směřuje předmět Cvičení z matematiky k tomu, aby žáci získali: 

• pozitivní postoj k matematice,  

• důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.  

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina, kde učitel volí různé vyučovací metody 
podle tematického celku, podle úrovně znalostí žáků v jednotlivých třídách i složení třídního 
kolektivu. Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze ŠVP 
(zpracováno dle: Maňák, Švec: Výukové metody, Brno 2003). 

V předmětu budou využívány zejména: 

• slovní výklad učitele  
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• problémové učení  

• diskuse  

• samostatné řešení zadávaných úloh  

• práce s testy  

• využívání prostředků ICT.  

Výuka bude převážně v kmenové učebně (výjimečně v učebně ICT, nebo multimediální 
učebně).  

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení se bude řídit Klasifikačním řádem, který je součástí Školního řádu. 

Důraz bude kladen na: 

• efektivní využívání kalkulátoru a tabulek,  

• průběžné písemné práce,  

• plnění domácích úkolů,  

• aktivní přístup k vyučovacímu procesu.  

  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvoj klíčových kompetencí je konkretizován v jednotlivých ročnících s ohledem na 
celkovou strategii ŠVP. Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních 
kompetencí a jsou uvedeny před rozpisem učiva v daném ročníku. V předmětu jsou rozvíjeny 
klíčové kompetence: 

• kompetence k řešení problémů  

• personální a sociální kompetence 

• matematické kompetence.  

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 4. ročník – 
analyzuje podstatu zadání daného úkolu, jeho dílčí části, které postupně pojmenuje a řeší 
vlastní zvolenou metodou. 

 

 

 

4. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 

ČÍSELNÉ OBORY 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o číselných oborech v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
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ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o algebraických výrazech 

v příkladech  

ROVNICE A NEROVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o rovnicích a nerovnicích 

v příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

FUNKCE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o funkcích v příkladech 
 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti o posloupnostech a 

finanční matematice v příkladech  

pokrytí průřezových témat 
ČSP 

PLANIMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti z planimetrie v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

STEREOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti ze stereometrie v 

příkladech  

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

ANALYTICKÁ GEOMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 
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Používá znalosti z analytické geometrie v 

příkladech  

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

Používá znalosti z kombinatoriky, 

pravděpodobnosti a statistiky v příkladech  

pokrytí průřezových témat 
ČSP 

4.11.2. Cvičení z cizího jazyka – ANJ 

Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je 
užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, přijímání, sdělování a výměně 
informací na základě jazykových a slohových znalostí. 

Cvičení z cizího jazyka navazuje na předmět cizí jazyk. Vzdělávací cíle jsou formulovány na 
úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Výuka vede žáky k systematickému 
prohlubování dosud získaných jazykových dovedností, např. dorozumět se v běžných 
situacích všedního života, aby žák uměl vést srozumitelný a výstižný dialog, orientoval se a 
rozuměl základním myšlenkám psaného textu, aby dostatečně pochopil mluvený projev. 
Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, 
rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.  

 

Charakteristika učiva 

Předmět Cvičení z cizího jazyka pokrývá svým obsahem vzdělávací oblasti Vzdělávání a 
komunikace v cizím jazyce. Obsahové celky navazují na předmět Společenskovědní 
vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

 získával další znalosti o světě, který jej obklopuje,  

 systematicky rozvíjel dovednosti učit se a připravoval se celoživotně vzdělávat,  

 prohluboval své komunikativní dovednosti,  

 vedl dialog a odpovídal na otázky,  

 srozumitelně a bezchybně psal odpovídající text,  

 četl text s pochopením jeho hlavních myšlenek,  

 poslouchal mluvený projev a rozuměl mu.  

Jednotlivé jazykové dovednosti se rozvíjejí ve vzájemné návaznosti a souvislosti. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

 poznával národy v jiných zemích, jejich zvyky, tradice, zvláštnosti a obraz jejich 
současného života,  

 rozvíjel studiem jazyka svou schopnost komunikace a vedení dialogu.  
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Výuková strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé vyučovací metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. 

V předmětu budou zpracovány zejména metody: 

Klasické 

 slovní (vyprávění, vysvětlování, popis, práce s textem, rozhovor),  

 názorně demonstrační (práce s obrazy).  

Aktivizující  

 diskusní (dialog).  

Komplexní výukové 

 frontální výuka  

 skupinová a kooperativní výuka  

 výuka podporovaná počítačem  

 učení v životních situacích.  

Pro výuku se používají doplňkové studijní materiály a pomůcky. Žáci se naučí aktivně 
pracovat se slovníkem. Součástí výuky je práce s časopisy a internetem. 

 

Hodnocení výsledků 

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem, který je součástí Školního 
řádu. 

Zvláštní důraz se klade zejména na: 

 hodnocení aktivního přístupu k předmětu, způsobu zapojení do obsahu vyučovací 
hodiny,  

 projevování a osvojování znalostí a dovedností nabytých v průběhu vzdělávání,  

 jazykovou pohotovost a připravenost, schopnost správně reagovat na různé situace,  

 dovednost práce s textem a mluvený a písemný projev,  

 sebehodnocení žáků, popřípadě pokus o vzájemné hodnocení výsledků společné 
práce.  

  

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

Klíčové kompetence jsou rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí a jsou uvedeny 
před rozpisem učiva v daném ročníku. 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

 kompetence k učení  

 kompetence k řešení problémů  

 komunikativní kompetence 

4. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 
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WRITING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu 

Zformuluje vlastní myšlenky do 

odpovídající formy textu 

Používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu 

Zahájí a vede jednoduchý rozhovor 

Formal, informal letter, email, invitation, 

READING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Čte s porozuměním 

Uplatňuje různé techniky čtení 

Rozumí přiměřeným souvislým projevům 

ve standardním tempu 

Seznamuje se s tradicemi a zvyky jiných 

zemí 

Orientuje se v geografických a kulturních 

znalostech ČR 

Práce s textem s cílem porozumění základním 

myšlenkám a obsahu, analýza textu na základě 

odpovídající slovní zásoby. 

LISTENING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky 

Rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

Rozumí jednoduchým sdělením rodilého 

mluvčího 

Rozpoznává obsah sdělení cizojazyčné 

nahrávky a reaguje na něj 

Rozšiřuje si své poznatky o vzdělání v 

nejen ČR 

Poslech odpovídajících tematických situací z 

běžného života a ze studovaného oboru. 

SPEAKING SKILLS 

Výstup – Žák Učivo 

Sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

Sdělí a zdůvodní svůj názor 

Vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

Zapojí se do hovoru bez přípravy 

Aktivně používá získanou slovní zásobu 

Komunikace na témata v běžných životních 

situacích a samostatný ústní projev na zadané 

obecné či odborné téma. 
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včetně vybrané frazeologie 

Používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu 

Domluví se v běžných situacích 

Prokazuje faktické znalosti o zemích dané 

jazykové oblasti 

Reaguje na běžné dotazy týkající se 

každodenního života 

Popíše osoby ve svém okolí, sebe a svůj 

každodenní život 

Domluví se v běžných situacích, získá a 

poskytne potřebné informace 

Prokazuje faktické znalosti o zemích dané 

jazykové oblasti 

4.11.3. Počítačová vizualizace staveb 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je navázat na výuku grafického programu pro tvorbu 
výkresové dokumentace staveb a doplnit ji znalostmi a dovednostmi potřebnými pro tvorbu 
fotorealistických zobrazení objektů jako nadstavby pro program k projektování. 

Předmět rozvíjí kreativitu žáků ve vazbě na logické myšlení s využitím dovedností 
v projektování, IKT dovedností a estetické cítění. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo vychází z RVP ze vzdělávací oblasti Grafická a estetická příprava a zpracovává učivo 
celku Technická dokumentace staveb v oddílu Grafické počítačové programy.  Dále 
rozpracovává kurikulární rámce profilového zaměření Stavební obnova v části Navrhování 
staveb a jejich úprav v oddíle Grafické programy typu CAD pro projektování. Navazuje na 
obecné znalosti práce na počítači a rozvíjí předměty Pozemní stavitelství I. a II., Odborné 
kreslení, Cvičení z pozemních staveb, Projektování budov a Informační a komunikační 
technologie. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

 získal praktické dovednosti k ovládání grafického programu, 

 rozvíjel technické myšlení, 

 vytvářel technické podklady pro prezentaci objektu konečnému investorovi 

 rozvíjel svou kreativitu 

 získal zájem o nové trendy v architektuře 

• používal výpočetní techniku jako nutný nástroj své profese. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

• si vážili své práce a práce druhých; 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP Stavitelství Stránka 185 z 194 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-47-M/01 v. 1.4 platnost od 1. 9. 2018  
IČ 00851167 
 

• dokázali respektovat normy a předpisy ve stavebnictví; 

• chápali nutnost plánování činností, časového plánování a sebekontroly; 

• chápali domácí přípravu a procvičování jako zásadní prostředek pro získání praktické 
dovednosti; 

• si vytvářeli pracovní návyky a zvládli jednoduché administrativní úkony 

• využíval dříve nabytých znalostí a dovedností k samostatné tvorbě individuálního 
projektu 

 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina.  Učitel volí různé výukové metody 
v závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové 
atmosféře ve třídě.  Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů na počítači, které 
následují ihned po probrání daného tématu. Využívá se výkladu za podpory elektronických 
prezentací a ukázek fungování programu. Velký prostot se věnuje individuální tvorbě. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. 

Při práci s počítačem se hodnotí: 

 úspěšnost při jednorázových cvičeních na opakování dílčích částí učiva, 

 průběžná práce a příprava na výuku včetně domácího opakování, 

 úroveň zpracování a správnost domácích cvičení, 

 přesnost práce, 

 vedení poznámek z vyučování, 

 schopnost vyhledávání informací a dovednost orientovat se v osobních poznámkách 
a přípravách na výuku, 

 dodržování postupů ovládání grafického programu, 

• závěrečné vytištění předem určených výkresů. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmětem jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

• kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi. 

Předmět naplňuje průřezové téma Člověk a trh práce. 

3. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

   

Úvod do předmětu. 

Provozní řád učebny. 

Pravidla hodnocení. 
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PROSTŘEDÍ PROGRAMU 

Výstup – Žák Učivo 

popíše pracovní prostředí programu 

přepíná mezi panely programu 

zobrazí požadovaný knihovní prvek a 

vybere ho 

přidává a maže pohledy na scénu 

pohybuje scénou ve 3D náhledovém okně 

pracuje ve 2D náhledovém okně 

vkládá, edituje a maže objekty 

převede 3D model z ArchiCad do ArtLantis 

Úvod do programu, důležité www stránky. 

Pracovní plocha. 

Přepínání panelů. 

Pohyb ve 3D náhledovém okně. 

Okno Seznam pohledů. 

Okno Katalogu pohledů. 

Práce ve 2D okně. 

Převod z ArchiCAD do ArtLantis. 

PRŮVODCI PROGRAMU PRO TVORBU A ÚPRAVU 

Výstup – Žák Učivo 

vloží oblohu a slunce do pozadí scény 

vloží 2D obrázek do pozadí scény 

vybere typ pozadí scény 

vybere čelní, horní nebo axonometrický 

pohled na model, otáčí kameru 

řídí typy světel pro aktuální pohled 

nastaví parametry jednotlivých světel 

zaostří na bod scény, zbytek modelu 

rozmaže 

Průvodce Perspektivy. 

Průvodce Paralelní pohledy. 

Průvodce Panoramata. 

Průvodce Slunce a prostředí. 

Průvodce světla. 

SHADERY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v katalogu shaderů 

vybere shader a umístí ho do modelu 

u vybraného shaderu upraví parametry 

z daného modelu vytvoří vizualizaci 

interiéru 

Výběr a umístění shaderu. 

Úprava shaderů. 

ZPRACOVÁNÍ MODELU PRO RENDERING 

Výstup – Žák Učivo 

načte přidanou geometrii ke stávajícímu 

souboru 

ke stávajícímu souboru připojí novou 

geometrii 

Použití referenčního souboru. 

Připojení geometrie ze souboru. 

RENDERING 

Výstup – Žák Učivo 
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vyrendruje fotorealistické zobrazení 

modelu 

dodatečně upraví vzhled scény 

Rendering. 

Rendering později. 

Okno Postproces. 

VIZUALIZACE RD 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří vizualizaci vnějšího vzhledu RD 

včetně jeho okolí, provede rendering 

vizualizace 

 Vizualizace RD. 

4.11.4.Prezentační a komunikační dovednosti 

Obecným cílem předmětu je prakticky podpořit rozvoj komunikačních kompetencí žáků 
získávaných v rámci jazykového vzdělávání a rozvíjet informační gramotnost, jejíž základ 
položilo vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. 

Předmět připravuje žáky na zdárné zvládnutí praktické zkoušky z odborných předmětů 
v rámci profilové části maturitní zkoušky formou obhajoby závěrečné práce před zkušební 
komisí. 

Náplň předmětu vychází z předpokladu, že každý člověk ve svém životě musí dokázat 
prezentovat své poznámky či referát před různě velkým publikem. Prezentace budou 
absolventy provázet celým profesním životem. 

  

Charakteristika učiva 

Předmět Prezentační a komunikační dovednosti se začleňuje nad základní požadavky 
kurikulárních rámců RVP. Navazuje na vzdělávání v oblasti Informačních a komunikačních 
technologií a rozšiřuje dopad na žáky o praktický nácvik komunikačních dovedností z oblasti 
jazykového vzdělávání. Do ŠVP tak zavádí silné mezipředmětové vazby. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 

• zvládl „umění úspěšné prezentace“ s využitím znalostí a dovedností z problematiky 
komunikace; 

• využíval komunikačních a prezentačních dovedností v procesu sdělování informace z 
oblasti odborného vzdělávání studovaného oboru, propojoval znalosti z dílčích 
předmětů do jednoho celku; 

• využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se 
srozumitelně a souvisle; 

• získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů a předával je vhodným 
způsobem s ohledem na jejich uživatele; 

• efektivně pracoval s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních 
a komunikačních technologií); 

• efektivně pracovali s prostředky ICT (PC, scanner, kamera, fotoaparát, data projektor, 
ozvučení apod.). 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
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V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje k tomu aby: 

• pochopil význam kultivovanosti osobního projevu pro své pracovní a společenské 
uplatnění; 

• svůj mluvený projev považoval za dovednost, která se dá nacvičit a pravidelným 
tréninkem rozvíjet; 

• chápali, že získané komunikační dovednosti je potřeba využívat ku prospěchu věci, 
nikoli pro dosažení pouze osobního cíle. 

 

Výukové strategie 

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Žáci jsou dle možností školy rozděleni do 
skupin po maximálně 12. 

Předmět je postaven na nácviku praktických dovedností při prezentování jednotlivými žáky. 
V předmětu bude využívána zejména samostatná práce žáků na PC při přípravě prezentací v 
PowerPointu a programu Prezi a mluvnická cvičení při realizaci prezentací u tabule. 
Teoretická část je žákům předkládána formou výkladu s využitím elektronických prezentací a 
video sekvencí s ukázkami praktických cvičení. Důležitou součástí výuky je pořizování 
videozáznamů jednotlivých vystoupení a jejich zpětný rozbor se všemi žáky. Žáci provádějí 
vlastní hodnocení i hodnocení spolužáků. Vše probíhá ústní formou. 

Výuka se realizuje v multimediální učebně s bílou tabulí, data projektorem a PC s připojením 
na internet. Nezbytnými pomůckami jsou videokamera, stativ, prezentér. 

  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

Hodnocení probíhá v souladu s platným Klasifikačním řádem. 

Zvláštní důraz se klade zejména na: 

 schopnost plánovat si práci v čase a dodržovat termíny, 

 aplikovat získané poznatky v praktických cvičeních a zpracovaných prezentacích, 

• dovednost přijímat zpětnou vazbu a efektivně pracovat s chybou a pracovat na svém 
postupném zlepšování. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence: 

 Kompetence k učení 

 kompetence k řešení problému 

 komunikativní kompetence 

 personální a sociální kompetence 

• kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi. 

Předmět přispívá k naplnění průřezových témat: 

Člověk a svět práce – pokryto předmětem – žák se cílevědomě připravuje na jednu z možností 
svého uplatnění na trhu práce, na pozici obchodního zástupce. 

Informační a komunikační technologie – pokryto předmětem – učivo je žákům předkládáno 
v elektronické podobě, žák si samostatně připravuje studijní texty, veškeré výstupy jsou 
taktéž zpracovávány elektronicky a realizují se za pomoci interaktivní tabule. 
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2. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

   

 Cíl předmětu 

Pravidla hodnocení 

Provozní řád učebny 

PREZENTACE A JEJÍ VÝZNAM 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje druhy prezentací 

vysvětlí základní pojmy a principy 
- význam, cíl a druhy prezentací 

ÚSPĚŠNOST PREZENTACE 

Výstup – Žák Učivo 

  vysvětlí základní pojmy a principy  - faktory ovlivňující úspěšnost prezentace 

JAK PŘIPRAVIT ZAPAMATOVATELNOU PREZENTACI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní pojmy a principy 

připraví dílčí část prezentace 

realizuje dílčí část prezentace 

pracuje s technikou myšlenkových map 

 - prostředek a cíl prezentace 

- koncepce prezentace 

- prezentace užitků 

- POP – úvod prezentace 

- hlavní části prezentace 

- závěr a shrnutí prezentace 

- scénář prezentace 

- materiály pro účastníky 

JAK PŘIPRAVIT SNÍMKY PRO ELEKTRONICKOU PREZENTACI 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří elektronickou prezentaci na dané 

téma 

 - naplněnost snímku 

- grafika, barvy, pozadí, tabulky, grafy, obrázky a 

fotografie 

- hypertextové odkazy 

- animace 

- práce s data projektorem a prezentérem 

JAK SE NASTAVIT NA POSLUCHAČE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní pojmy a principy  - pozornost posluchačů 
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řídí se pravidly správné image a etiketou 

zvládá trému před vystoupením 

- image a etiketa prezentujícího 

- tréma 

JAK PŮSOBIVĚ PRODAT PREZENTACI 

Výstup – Žák Učivo 

realizuje prezentaci na dané téma s 

využitím získaných poznatků 

 - řeč těla 

- oční kontakt 

- pohyb 

- rétorika prezentujícího 

INTERAKTIVNÍ PRAZENTACE 

Výstup – Žák Učivo 

realizuje prezentaci na dané téma s 

využitím získaných poznatků 

- otázky 

- aktivní naslouchání 

- brainstorming 

OBTÍŽNÉ SITUACE A JEJICH ZVLÁDÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zvládá obtížné situace při prezentaci 

 - čas a prostor pro prezentaci 

- chyby prezentujícího 

- vyrušování a pasivita posluchačů 

- nesouhlas a námitky publika 

PREZENTAČNÍ DESATERO 

Výstup – Žák Učivo 

    - prezentační desatero 

PRAKTICKÝ NÁCVIK KOMPLETNÍCH PREZENTACÍ 

Výstup – Žák Učivo 

realizuje prezentaci na dané téma s 

využitím získaných poznatků 

 Kompletní sestavení a realizace min. třech 

prezentací v trvání 5–7 min. 

4.11.5. Architektura pro praxi 

Obecným cílem předmětu Architektura pro praxi je posunout znalosti a dovednosti žáků 
získané v předmětech Architektura, Projektování budov a Pozemní stavitelství I., II. do 
praktického použití při návrhu rodinného domu a jeho interiérů. Žáci pracují na 
individuálním zadání. Žáci využívají technické podklady (normy, katalogy výrobků i 
technologie, a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií), 
prohlubují si prostorové a estetické cítění, svou kreativitu a systematický postup. Důraz se 
klade na originalitu, samostatnost a schopnost využívat dříve získané poznatky.  
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Charakteristika učiva  

Učivo vychází svým obsahem z oblasti Technická a technologická příprava v části Stavba 
a Grafická a estetická příprava v části Technická dokumentace staveb a Vývoj architektury. 
Učivo navazuje na předmět Cvičení z pozemního stavitelství, Pozemní stavitelství I. a II., 
Navrhování budov a Architektura. Využívá dovednosti žáka pracovat s grafickými programy z 
předmětů Grafické programy a Počítačová vizualizace staveb.  Ve 3. ročníku žáci vypracují 
návrh různých interiérů rodinného domu a bytu při důsledném využití typologie návrhu 
staveb. Ve 4. ročníku následuje návrh rodinného domu do fáze studie. Výstup tvoří 
samostatná dokumentace určená k propagaci domu budoucímu investorovi. Těžiště výuky je 
v provádění praktických samostatných úkolů ručně v nákresech a poté s využitím grafických 
programů. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  

• rozvíjel technické myšlení, 

• vytvářel technickou dokumentaci jako prostředek komunikace, 

• využíval dříve nabytých poznatků v mezipředmětových vazbách, 

• využíval grafické programy jako nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, 

• pracoval s textem. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žák je veden k tomu, aby: 

• si vážil své práce a práce druhých, 

• respektoval normy a předpisy ve stavebnictví, 

• si vytvářel pracovní návyky a zvládl jednoduché administrativní úkony, 

• poznali své individuální schopnosti a omezení, 

• posiloval empatii ve vztahu k budoucímu investorovi, byl schopen podívat se na 
problém jeho očima. 

Výukové strategie, pojetí výuky  

Základní organizační formou je vyučovací hodina. Učitel volí různé výukové metody v 
závislosti na konkrétním tematickém celku, znalostech a potřebách žáka a celkové atmosféře 
ve třídě. Do rozvrhu je výhodné zařazovat dvouhodinové bloky. 

Učitel se zaměří na: 

• znalost zásad typologie návrhu budov, 

• estetické cítění, kreativitu a samostatnost, 

• schopnost řešení jednoduché stavby z hlediska konstrukčního a dispozičního 
uspořádání. 

Výukové strategie: 

• diskusní metody 

• problémové metody 

• samostatná práce žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáka  
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Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem. K hodnocení žáků slouží 
jejich grafické práce. Hodnotí se především logická správnost, přesnost a dodržení předpisů 
pro navrhování budov a jejich interiérů správnost dispozičního a konstrukčního řešení. 

 

Přínos předmětu k naplnění průřezových témat a klíčových kompetencí  

V předmětu jsou rozvíjeny klíčové kompetence:  

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• kompetence využívat prostředky IKT. 

Předmět nenaplňuje průřezové téma Člověk a svět práce. 

3. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 

NÁVRH INTERIÉRU KOUPELNY 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne zařízení daného prostoru 

připraví výstup návrhu pro tisk, tiskne 

návrh 

Pravidla typologie daného prostoru 

Sumarizace požadavků na daný prostor 

Návrh typu zařízení a jeho množství 

Práce na PC – rozmístění zařízení do prostoru 

Zpracování grafického návrhu, export a tisk 

výkresu 

NÁVRH INTERIÉRU KUCHYNĚ 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne zařízení daného prostoru 

připraví výstup návrhu pro tisk, tiskne 

návrh 

Pravidla typologie daného prostoru 

Sumarizace požadavků na daný prostor 

Návrh typu zařízení a jeho množství 

Práce na PC – rozmístění zařízení do prostoru 

Zpracování grafického návrhu, export a tisk 

výkresu 

NÁVRH INTERIÉRU OBYTNÝCH PROSTOR 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne zařízení daného prostoru 

připraví výstup návrhu pro tisk, tiskne 

návrh 

Pravidla typologie daného prostoru 

Sumarizace požadavků na daný prostor 

Návrh typu zařízení a jeho množství 

Práce na PC – rozmístění zařízení do prostoru 

Zpracování grafického návrhu, export a tisk 

výkresu 

NÁVRH ZAŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTORŮ 

Výstup – Žák Učivo 
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navrhne zařízení daného prostoru 

připraví výstup návrhu pro tisk, tiskne 

návrh 

Pravidla typologie daného prostoru 

Sumarizace požadavků na daný prostor 

Návrh typu zařízení a jeho množství 

Práce na PC – rozmístění zařízení do prostoru 

Zpracování grafického návrhu, export a tisk 

výkresu 

NÁVRH ZAŘÍZENÍ POMOCNÝCH MÍSTNOSTÍ 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne zařízení daného prostoru 

připraví výstup návrhu pro tisk, tiskne 

návrh 

Pravidla typologie daného prostoru 

Sumarizace požadavků na daný prostor 

Návrh typu zařízení a jeho množství 

Práce na PC – rozmístění zařízení do prostoru 

Zpracování grafického návrhu, export a tisk 

výkresu 

4. ročník, 0 + 1 h týdně, volitelný 

TYPOLOGIE – OPAKOVÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

Použije pravidla typologie pro návrh 

konkrétních místností v objektu 

Navrhne a posoudí obvodovou konstrukci 

z hlediska součinitele prostupu tepla 

Typologie staveb a zásady návrhu budov z 

hlediska tepelně technického, 

akustického, osvětlení 

Opakování učiva 

Návrh jednotlivých místností – dílčí cvičení 

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH OBJEKTU RD K PREZENTACI STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

Navrhne dispozici RD a vypracuje půdorys 

1NP 

Navrhne vybavení dílčích místností, 

provede vizualizaci prostoru 

Navrhne celkový vzhled RD, vypracuje 

pohledy 

Vyhotoví vizualizaci exteriéru navržené 

budovy 

Posoudí navržené konstrukce z 

mechanicko-fyzikálních hledisek 

Provede předběžný odhad ceny stavby 

Sestaví elektronickou prezentaci svého 

návrhu 

Realizuje prezentaci svého návrhu pro 

budoucího investora 

Samostatný návrh RD na základě 

vstupních parametrů 

Výkresová dokumentace ve fázi studie, 

vizualizace objektu 

Návrh dispozice – půdorys 1NP 

Svislý řez 

Náhledy do interiéru 

Vnější pohledy 

Vizualizace 3D objektu 

Základní mechanicko-fyzikální parametry 

objektu, návrh, posouzení 

Stanovení orientační ceny objektu 

Sestavení návrhu do elektronické prezentace 

Osobní realizace prezentace návrhu RD 

konečnému investorovi 
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4.12. Nepovinné předměty 

4.12.1. Řízení motorových vozidel 

3. ročník, 1 h týdně, nepovinný 


