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1. Identifikační údaje 

Předkladatel 

Název školy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

adresa 
 
REDIZO 

787 01 Šumperk, Gen. Krátkého 30  
 
600171388 

IČ 00851167 

kontakty sekretariát 

ředitelka Mgr. Irena Jonová 

telefon 583 320 111 

fax 583 215 264 

e-mail skola@sszts.cz 

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  

www 
 
 

 

www.kr-olomoucky.cz  
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2. Charakteristika vzdělávacího programu 

2.1. Identifikační údaje oboru 

název oboru Zedník 

kód 36-67-H/01 

stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

délka vzdělávání 3 

forma vzdělávání denní forma vzdělávání 

platnost od 1. 9. 2017 počínaje prvním ročníkem  

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Výchovné a vzdělávací strategie vzdělávacího zařízení představují společně uplatňované 
postupy, metody a formy práce, aktivity a příležitosti, které vedou k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků a směřují k výrazné profilaci vzdělávacího zařízení. V 
charakteristice ŠVP jsou vymezovány (obdobně jako v RVP) na úrovni školy – tzn., že jsou 
zakomponovány do výuky, ale i mimoškolních aktivit, jsou uplatňovány nenásilně, avšak 
cíleně, všemi pedagogickými pracovníky v rámci celého vzdělávacího procesu. Jde o společný 
postup žáků i učitelů směřující ke společnému cíli, tj. k utváření stanovených klíčových a 
odborných kompetencí. 

 
Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce: 

Žák je učitelem motivován k vlastní aktivitě a kreativitě, který umožní bezprostředně 
aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných úkolech, co 
nejvíce podobných reálným pracovním úkolům. 

Kompetence a jejich rozvoj směřují k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze 
pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Vyučujícími je kladen důraz na 
interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a 
samostatných zadaní v problémovém vyučování. 

Dále je kladen důraz na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností 
směřující k samostatnosti ve světě práce. 

a) Komunikativní kompetence – vyučující naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu 
vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, 
zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy, žák bude umět vyplňovat 
formuláře, zadání, výkazy a získá kompetence k prezentaci v médiích, žák se umí 
aktivně účastnit diskusí v odborné sféře a formuje představy v rozsahu vývoje 
přizpůsobování moderním technologiím, žák prostřednictvím vyučujícího formuje a 
obsahuje své názory, respektuje názory druhých. 

b) Personální kompetence – vyučující přispěje k tomu, že žák je schopen provést 
sebehodnocení svých činností i aktivit druhých – žák se ve výchovně vzdělávacím 
procesu naučí uvědomovat si své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, 
přijímat radu a kritiku, a reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji 
kompetencí pro žákův osobní rozvoj a následný rozvoj společnosti. 

c) Sociální kompetence – vyučující naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, vetkne mu 
zodpovědnost za své jednání a chování. Vyučující naučí žáka pomáhat druhým po 
stránce fyzické i psychické, kdy si žák osvojí návyky pomáhat a vážit si práce své i práce 
druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Vyučující seznámí žáka s 
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dopomocí při pohybových aktivitách, která je pro něj samozřejmosti, a pomoci 
zdravotně postiženým, což by měl žák vnímat jako své poslání. 

d) Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci se naučí, prostřednictvím aktivní práce 
vyučujícího, připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se 
rozvíjet a získají reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj. Ve výchovně 
vzdělávacím procesu si žáci osvojí si pravidla komunikace s potenciálními 
zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských 
vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních 
činností s přihlédnutím k jejich kompetenci. 

e) Občanské kompetence – vyučující ve výuce seznamuje žáka s hodnotami občana ve 
společnosti. Jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Vede 
žáka k vyjádření postoje k veřejnému zájmu a učí žáka používat zákonů a respektuje 
právo v plném rozsahu. Žák je seznamován s tím, jak respektovat práva osob a bojovat 
proti rasismu a xenofobii. Vyučující vede žáka k jednání, jež je v souladu s morálními 
principy. Snaží se zapojovat aktivně žáka do společenského dění a připravovat na vstup 
do politického života v občanské společnosti. Žák si v procesu postupně uvědomuje 
národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se osobitě o dění lokálního, státního i 
nadnárodního charakteru. V procesu výuky a výchovy je veden k hrdosti na tradice a 
hodnoty svého národa. Uvědomuje si zodpovědnost za život a je připraven k řešení 
případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák je veden ke zkoumání 
věrohodnosti informací, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. 

Zmíněné klíčové kompetence a především také pro obor specifické odborné kompetence jsou 
rozpracovány v profilu absolventa a jejich naplnění je podchyceno u jednotlivých učebních 
celků (viz část 4 - Učební osnovy). Konkrétní kompetence je uvedena obvykle jen jednou a to 
většinou na místě prvního výskytu případně na místě s největším významem pro naplnění 
dané kompetence, je však pravidlem, že je rozvíjena a upevňována i v dalších předmětech a 
ročnících. Výstupy učiva, které jsou základem k naplnění kompetencí, jsou popsány u 
jednotlivých učebních celků a odpovídají plně výstupům definovaným v RVP, u některých 
celků jsou nad rámec výstupů RVP formou komentáře doplněny další. Uplatňováním 
získaných kompetencí (či alespoň snahou o jejich uplatňování) absolventi prokážou, že jsme 
stanovené výchovně vzdělávací cíle popsané dále v tomto ŠVP splnili. 

 

Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: 

Průřezová témata jsou do výuky začleněna shodně na základě jednání metodické projednání 
ve školské radě školy při zavádění ŠVP. 

Realizace průřezových témat v oblasti „Občan v demokratické společnosti“ vede k vytvoření 
demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování 
spolupráce a spoluúčasti. Stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve 
vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí. 
Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobností a 
sociální růst, angažovanost a kreativitu. Dojde k posílení mediální gramotnosti a podpoře 
multikulturní výchovy. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy 
skupin a médií. 

V rozsahu tématu „Člověk a životní prostředí“ spočívá těžiště na pochopení zásadního 
významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se 
budou umět orientovat v ekologických zákonitostech a normách a negativních dopadech 
lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující 
pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že ZEMI jsme nezdědili od svých předků, 
ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Environmentální výuka a příslušná témata budou nosným 
tématem průřezových kapacit. 

V oblasti témat „Člověk a svět práce“ spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností 
vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího 
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vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být 
lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležité právě 
ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn 
současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje 
klíčových kompetencí vedoucích k celoživotnímu učení. 

„Informační a komunikační technologie“ vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce s 
technologiemi v běžném i profesním životě. Dosažení odborné připravenosti a využití specifik 
daných kvalifikací pro práci s ICT je důvodem propojení v interdisciplinárních rovinách. 

 
Organizace výuky: 

Výuka je organizovaná denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveným ředitelem 
školy a schváleným pedagogickou radou. Výuka je rozdělena na vzdělávání teoretické a 
vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 8:00 do 14:10 hodin. Řídí se Denním řádem 
teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky (Rozvrh hodin). Praktické vzdělávání se řídí 
Denním řádem praktické výuky. Ta probíhá od 7:00 do 13:30 hodin, respektive do 14:30 
hodin u druhých a třetích ročníků. Proces výuky řídí jmenovaní zástupci ředitele. 

Praktické vzdělávání probíhá v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. 
Odborná praxe (praktické vzdělávání ve třetím ročníku) může probíhat i na reálných 
pracovištích sociálních partnerů. 

Pojetí výukových metod v ŠVP odpovídá uplatňování zásad moderní pedagogiky, která 
respektuje aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti. 
Výukové metody jsou začleněny do vzdělávacího systému jako důležitý prvek usměrňující 
výchovu a vzdělávání žádoucím směrem. 

Současná společnost, která potřebuje zvládnout obrovské množství informací, vyžaduje 
novou úroveň gramotnosti a vyšší kulturu vzdělávání. Je třeba spojovat inovace s 
osvědčenými tradicemi. Proto doporučujeme v našem ŠVP jednak klasické výukové metody, 
zároveň však upřednostňujeme nové, moderní, aktivizující metody, které jsou obsahovou 
náplní dalšího vzdělávání pedagogů. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni dle vyhlášky č.27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření 
podle této vyhlášky jsou poskytována na základě výsledků speciálního pedagogického 
vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a 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 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. 

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny a požární prevence 

Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. 
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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., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a 
nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. Škola se dále řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 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. 

Zvláštní pravidla při některých činnostech: 
 seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními (§ 3 a 4 vyhlášky 

č.50/1978 Sb.) s přihlédnutím k ČSN en50110-1 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních; 

 seznámení s konkrétními pracemi zakázanými ženám, těhotným ženám, matkám do 
9. měsíce po porodu a mladistvým; 

 informace o osobních pracovních prostředcích, které má žák používat. 

 
Hodnocení výsledků  

Hodnocení žáků je prováděno podle Klasifikačního řádu, který je součásti školního řádu. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Je to náročná 
a složitá činnost, která probíhá v souladu se školním řádem. Na pravidla a podmínky, které 
školní řád neřeší, se uplatní v plném znění příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhlášky č. 13/2005 Sb. Smyslem hodnocení je informovat žáka, do jaké míry zvládl učivo, v 
čem by se měl zlepšit a jakým způsobem toho dosáhnout. Hodnocení by mělo být pro žáka 
povzbuzením a motivací k další práci. Pro učitele představuje hodnocení zpětnou vazbu. 
Vypovídá nejen o žácích, ale také o jeho vlastní práci a mělo by ho podněcovat k hledání 
dalších postupů a prostředků. Při průběžném i celkovém hodnocení žáků uplatňuje pedagog 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

Učitel si musí ujasnit: 
 co má hodnotit (osnovy, standardy, kurikula) 
 jakým způsobem získá objektivní podklady pro toto hodnocení (formy) 
 jakým způsoben toto hodnocení provede (klasifikace, slovní hodnocení) 
 obsahovou náplň jednotlivých kritérií hodnocení. 

 
Při hodnocení se vychází z profilu absolventa příslušného oboru vzdělávání, hodnotí se 
kompetence, které si měl žák osvojit a zvládnout, jejich kvantita i kvalita, a to především 
prostřednictvím hodnocení úrovně výstupů uvedených u jednotlivých učebních celků. 
Hodnocení musí plnit funkci motivační, informativní i výchovnou. Důležitou součástí je i 
sebehodnocení a sebeposuzování, které by žáci na středním stupni vzdělávání měli úspěšně 
zvládnout, neboť vede k sebereflexi. 

Pedagog hodnotí v průběhu vzdělávání znalosti a dovednosti žáka formou, kterou si zvolí. 
Formu a způsob hodnocení oznámí žákům na začátku školního roku, stejně jako podmínky 
pro hodnocení v daném klasifikačním období. Pedagog je povinen vést evidenci hodnocení 
žáků. 
Pedagog získává potřebné podklady pro hodnocení žáků především: soustavným sledováním 
výkonů žáků a jejich připraveností na výuku, různými formami zkoušek – písemnými, 
ústními, praktickými, pohybovými, analýzou výsledků činnosti žáka, konzultacemi s 
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ostatními pedagogickými pracovníky (případně s pracovníky pedagogicko-psychologických 
poraden apod.), rozhovorem se žákem či jeho zákonnými zástupci. 

Při hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 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. 
Závažné problémy s chováním žáka jsou řešeny třídním učitelem, který spolupracuje s 
výchovným poradcem školy, se školním metodikem prevence a speciálním pedagogem, 
případně jsou projednány v pedagogické radě či s ředitelem školy. 

Hodnocení předmětu Odborný výcvik probíhá zejména v rovině motivační a výchovné v 
těchto oblastech: hodnocení zvládnutí dovedností a návyků, samostatná práce, průběžné 
hodnocení aktivity, hodnocení teoretických vědomostí. Odborný výcvik ve školním prostředí 
(dílna, učebna) – hodnocení bude probíhat v rozsahu uvedených forem diagnostiky a 
hodnocení a to vždy učitelem odborného výcviku. Odborný výcvik na odloučených 
pracovištích bude probíhat prostřednictvím pověřeného a proškoleného instruktora v 
rozsahu uvedených forem diagnostiky a hodnocení. 

 
Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami (SVP): 
Při práci s žáky se SVP postupují pedagogové podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Žáci se specifickými 
vzdělávacími potřebami budou individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby 
učivo zvládli v rozsahu ŠVP. 

Využije se: 
 diferencovaná výuka – formy výuky, které jsou schopny se přizpůsobit individuálním 

potřebám a zájmům jednotlivce. Je možné rozdělovat třídy do skupin se shodným 
pracovním tempem, dovednostmi apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh a výsledky 
učení; 

 kooperativní výuka – stále více preferovaná forma, kdy učení organizované ve skupině 
umožňuje věnovat větší pozornost vzájemné komunikaci ve skupině; 

 týmová výuka – týmová forma vhodně spojuje všechny výše uvedené formy a pracuje 
s výhodami všech s tím, že na nejnižší možnou míru staví dílčí nevýhody. Jedinou 
nevýhodou je nefrontální přenos informací; 

 interaktivní vyučování - výuka založena na okamžité zpětnovazební reakci, kdy si žák 
bezprostředně ověřuje výsledky výchovně vzdělávacího procesu a vyhodnocuje je v 
nabídce a s možnostmi korekce. 

 
Přijímací řízení, přijetí ke studiu 

Předpokladem přijetí žáka ke vzdělávání na školu je splnění kritérií ve smyslu § 60 odst. 4. 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška MŠMT č. 353/2016 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 první kolo 

přijímacího řízení proběhne v souladu s platnou legislativou. 

Na škole se z rozhodnutí ředitele školy nekonají přijímací zkoušky, studium je určeno pro 
chlapce i dívky. Realizujeme přijímací řízení na základě zvolených kritérií. Předpokladem 
přijetí žáka na školu je splnění stanovených kritérií: 

 splnění povinné školní docházky, 
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, 
 splnění požadavků na bezúhonné chování žáka, 

 znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 
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V případě potřeby vyhlásí ředitel školy další kola přijímacího řízení (do naplnění kapacity 
povoleného oboru). 

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. 
U pozice Tesař jsou obvykle kladeny vysoké požadavky na přesnost, pečlivost a pozornost. 
Dále se objevují požadavky na dlouhodobou paměť, krátkodobou paměť, prakticky 
technickou (konstrukční a prostorovou) paměť a praktické myšlení a znalost aktuálních 
vyhlášek. 

  
Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných 
předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a 
výuční list. Absolvent rovněž obdrží doklad o obsahu vzdělávání v rámci programu 
EUROPASS v českém jazyce a cizím jazyce (dle svého zaměření) pro uplatnění se na trhu 
práce v rámci pracovního trhu států EU. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se 
o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a 
tím může získat úplné střední vzdělání. 

Stupeň dosaženého vzdělání: Střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou. 

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. 

Obě hlavní školní budovy se nachází v klidných částech města Šumperk s velmi dobrou 
dostupností hromadné i místní dopravy. 

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

 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 

Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání zedníka ve 
stavebních firmách. Absolvent má také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v 
živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v 
základních ekonomických a právních otázkách. 

Žák je systematicky vzděláván tak, aby společně s kompetencemi potřebnými pro výkon 
povolání získal širší obecně vzdělanostní přehled. Jsou rozvíjeny jeho předpoklady pro 
celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje i občanského života v 
demokratické společnosti. Je posilována jeho schopnost adaptability na rychle se měnící 
požadavky společnosti a možnosti pracovního uplatnění. Jsou rozvíjeny kompetence pro 
zvýšení jeho profesní mobility. Je připravován k harmonickému rodinnému životu, vztahu k 
okolnímu prostředí a sobě samému. 

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění 
zdiva z různých druhů materiálů, osazování montovaných stavebních dílců, montáž lešení a 
ochranných ohrazení, sanace vlhkého zdiva, zateplování budov, montáže jednoduchých 
sádrokartonových konstrukcí, drobné obkladačské práce, montáže dveřních a okenních 
výplní, provádění terénních úprav okolí budov. Žák může zvyšovat své vzdělání v 
nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou a určeném absolventům, kteří získali 
střední vzdělání s výučním listem. 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných 
předpisů MŠMT. Je používáno jednotného zadání závěrečných zkoušek vypracované v rámci 
Ověřování ukončování vzdělávání jednotným zadání závěrečné zkoušky Kvalita 1, 
vypracované NUOV. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce 
a výuční list. 

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 Německý jazyk. Úspěšné 
složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o 
studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a 
středních odborných učilištích a tím může získat úplné střední vzdělání. Někteří žáci 
využívají tuto možnost přímo na naší škole a nastupují na nástavbový obor vzdělání 
Podnikání. 
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Odborné kompetence 
Vztahují se k výkonu pracovní činnosti. Jsou určeny kvalifikačními požadavky na výkon 
konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor 
odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání. 

Odborné vzdělání v oboru směřuje k tomu, že absolvent: 

a) V oblasti společné odborné přípravy získá tyto odborné kompetence: 

Základové konstrukce: 

• betonuje základové konstrukce do výkopu nebo bednění; 
• vytyčuje jednoduché stavby pro výkopové práce a provádí práce ve výkopech; 
• provádí jednoduché pažení výkopů. 

Hydroizolace a tepelné izolace: 

• provádí vodorovné a svislé izolace proti vodě a zemní vlhkosti z izolačních pásů; 
• provádí tepelné izolace stěn, stropů a podlah. 

Vyzdívání zdiva z cihel, tvárnic, kamene a příčkovek: 

• vyzdívá cihelné a tvárnicové zdivo; 
• zdí příčky a přizdívky; 
• provádí vyzdívání nadzákladové zdivo z lomového kamene; 
• ovládá práci se sádrokartonem a práce s tím související. 

Vodorovné konstrukce: 

• zhotovuje podkladní betony a betonové mazaniny; 
• betonuje monolitické konstrukce, betonové desky stropních a převislých konstrukcí. 

Vyzdívání komínových těles: 

• vyzdívá volně stojící komíny a komíny v průběžném zdivu; 
• provádí montáž prefabrikovaných komínů. 

Úpravy povrchů konstrukcí: 

• provádí vnitřní štukové omítky stěn a stropů; 
• prování omítání vnějších stěn klasickým způsobem, provádí různé druhy omítek z 

moderních materiálů s různými povrchy; 
• provádí drobné práce (opravy) s obklady a dlažbami. 

Ukládání prefabrikátů a dalších výrobků: 

• osazuje stropní a schodišťové prvky; 
• osazuje betonové a keramické překlady; 
• osazuje dveřní a okenní rámy. 

Přestavby budov: 

• opravuje vnitřní a vnější omítky; 
• bourá zdivo, stropy a schodiště; 
• zazdívá otvory nebo dodatečně zřizuje otvory nové. 

Organizace práce na staveništi: 

• zajišťuje pracoviště i přístupové cesty z hlediska bezpečnosti práce; 
• zajišťuje technologické postupy zednických prací. 

 
b) Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: 

• chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své a svých 
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, 
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či 
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; 
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• zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární prevence; 

• osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, 
displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen 
zajistit odstranění závad a možných rizik; 

• zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče), umí uplatňovat nároky 
na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 
zdraví v souvislosti s vykonáváním práce; 

• je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci; při náhlém 
onemocnění nebo úrazu dokáže první pomoc sám poskytnout. 

c) Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: 

• chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 
podniku; 

• dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 
jakosti zavedeným na pracovišti; 

• dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana). 

d) Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

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

• zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 

• efektivně hospodaří s finančními prostředky; 
• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s 

ohledem na životní prostředí. 

2.5. Podmínky realizace 

Materiální podmínky realizace ŠVP 

Teoretická část vzdělávání jedné části oborů je soustředěna do budovy školy, která je sídlem 
SŠŽTS (Gen. Krátkého 30) a disponuje multimediální učebnou, 23 kmenovými a odbornými 
učebnami, 3 učebnami výpočetní techniky a učebnou pro styk s veřejností a poradenství. 

Teoretická část vzdělávání druhé části oborů probíhá v budově na Bulharské, ve které byla 
v nedávné době (2010) za pomoci prostředků Regionálního operačního programu, a tedy 
Evropského sociálního fondu rozšířena kapacita o moderní učebny v podkroví budovy, nyní 
tedy celkem 19 učeben. 

Vzdělávání pro zdraví je realizováno ve vlastní sportovní hale (Gen. Krátkého), tělocvičně 
(Bulharská), posilovnách a venkovním sportovním areálu. 

Výuka probíhá v učebnách pro max. počet 32 žáků. Skupinová výuka jazyků a ICT probíhá 
v maximálním počtu 24 žáků. Skupinová výuka praktických cvičení z odborných předmětů 
probíhají dle počtu skupin a to v 12 žácích. Vzdělávání žáků v odborném výcviku se 
realizuje vždy ve skupině do 16 žáků. 

Pro zabezpečení výchovných a vzdělávacích aktivit zapojuje škola v rámci jejich 
financování nejenom rozpočet zřizovatele, ale vyvíjí aktivní a úspěšnou činnost v projektové 
oblasti a dofinancování jsou zapojeny i výnosy z vlastní hospodářské činnosti. 

Materiální a technické vybavení školy umožňuje kvalitní a stále se zlepšující podmínky pro 
vzdělávání ve všech oborech, nejenom v teoretické výuce, ale zejména ve výuce praktické. 
Škola se velmi úspěšně zapojuje do projektů vyhlašovaných buď Olomouckým krajem nebo 
MŠMT s cílem za využití prostředků rozpočtu a ESF neustále vylepšovat studijní podmínky 
žáků. Ať už v investičně náročných akcích spojených s modernizací pracovišť odborného 
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výcviku nebo v akcích sice s menším rozpočtem, ale možná ještě větším dopadem do výuky 
při přípravě nových výukových materiálů. Cílem dalšího rozvoje je pokračování v modernizaci 
vzdělávání se zapojením strukturálních fondů do této činnosti, oborová stabilizace, rozvoj 
kvalifikace pedagogických pracovníků a využívání rozvíjející se spolupráce se sociálními 
partnery, Úřadem práce a Hospodářskou komorou ČR. 

Vybavení nejmodernějšími technologiemi zajišťuje velmi vysokou úroveň připravovaných 
absolventů i rekvalifikovaných klientů Úřadu práce v Šumperku. 

Učitelé se pravidelně setkávají podle zaměření vyučovaných předmětů na schůzkách 
předmětových komisí, kde se vzájemně informují o poznatcích získaných na akcích DVPP a 
diskutují o možnostech změn ve výuce (nové učebnice či jiné pomůcky, používané DUMy, 
postřehy ze vzájemných hospitací, metodické záležitosti, korekce v ŠVP). 

Struktura vzdělávání každého oboru je realizována podle rozvrhem stanovené doby ve 
všeobecně vzdělávacích předmětech po celé období tříletého vzdělávání. Vzdělávání 
v odborných teoretických předmětech je plně zajišťováno učiteli odborníky rovněž se 
stabilním předmětovým nasazením po celou dobu tříletého vzdělávání. Všichni vyučující mají 
předepsanou odbornou i pedagogickou kvalifikaci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. 

Vzdělávání v odborném výcviku realizují učitelé (mistři), kteří splňují předepsané vzdělání. 

Vzdělávání v odborném výcviku ve třetím ročníku je realizována smluvním zajištěním ve 
výrobních hospodářských organizacích v regionu pod vedením instruktorů a vedoucího 
odloučeného pracoviště. 

Personální zabezpečení výuky 

Učitelé jsou trvale vzděláváni v oblasti používání výpočetní techniky, ochrany zdraví a 
majetku při běžných i mimořádných událostech, používání moderních výukových metod, 
vzdělávání žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Učitelům odborných předmětů a 
odborného výcviku je umožněno trvalé sledování a využívání nových trendů v oboru u 
sociálních partnerů. 

Pedagogičtí pracovníci školy jsou průběžně proškolováni a metodicky posilovány školeními 
externími odbornými pedagogickými certifikovanými institucemi, ale i odborníky z praxe a 
v rámci celoživotního vzdělávání se účastní odborných seminářů a dalších akcí, které pořádají 
různé vzdělávacími a jiné instituce. 

Management školy systematicky pracuje na budování moderního kvalitního pedagogického 
týmu v souladu s dlouhodobými záměry školy. Využívá k tomu i výsledky evaluace, a 
především autoevaluace školy. 

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. Žáci zednických oborů vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi pracemi na 
zakázkách a jsou tak v bezprostředním kontaktu s praxí. 

K velmi dobré spolupráci dochází s Radou školy, přes kterou mohou rodiče, případně sami 
žáci, ovlivňovat celou řadu školních aktivit. 

Řada podniků v regionu vytváří dostatečné zázemí pro odbornou praxi žáků i pro jejich 
budoucí profesní uplatnění. Máme velmi dobrou dlouhodobou spolupráci se sociálními 
partnery. Pružně reagujeme na měnící se potřeby trhu práce. 

Sociální partneři byli zapojeni do příprav tvorby ŠVP Zedník. V rozsahu studie došlo 
v průzkumu potřeb regionu emailem, formou pohovorů s významnými zaměstnavateli i 
menšími zaměstnavateli. Dále byla diskutována na úrovni Úřadu práce Šumperk, 
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Předsednictvu Okresní hospodářské komory a Radě pro Rozvoj lidských zdrojů Olomouckého 
kraje. 

SPOLUPRÁCE: 

a) při zajišťování odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích – 
zajišťována prostřednictví zástupce ředitele, který spolu s vedoucími odloučených 
pracovišť dlouhodobě spolupracuje s významnými zaměstnavateli regionu; 

b) při závěrečných zkouškách nebo 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; 

c) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurze, soutěže, poznávací akce, apod. – 
škola prostřednictvím zástupce ředitele a vedoucích metodických komisí tyto akce. 
Exkurze vedou jednotliví vyučující a odborně řídí akce. Z jednotlivých akcí pořizují 
zprávy a závěry šíří v ostatních předmětových komisích. 

d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků – organizují zástupci ředitele podle 
schváleného plánu vzdělávání pro konkrétní rok. 
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2.7. Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Občanská nauka 

Člověk v lidském společenství, Média, Kultura 

Informační a komunikační technologie 

Internet a komunikace 

Odborný výcvik  

Betonářské práce 

2. ročník 

Občanská nauka 

Člověk jako občan, Člověk a právo 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literatura 

Občanská nauka 

Významné mezníky v moderních dějinách české státnosti, 
Česká státnost 

Tělesná výchova 

Aktivity kolektivní 

Odborné kreslení 

Kreslení půdorysu a svislého řezu rodinného domu 

Odborný výcvik 

Provádění obkladů a dlažeb 

 

Člověk a životní prostředí 

Integrace do výuky 

1. ročník 

 

Chemie 

Anorganická chemie, nekovy, kovy; Organická chemie, 
Biochemie 

Informační a komunikační technologie  

Internet a komunikace 

Odborné kreslení  

Pomůcky, technika rýsování,  

Stavební materiály 

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí 
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Stavební technologie 

Konstrukční systémy a konstrukční části budov, Práce se 
dřevem 

Odborný výcvik 

Práce se dřevem a jednoduchá lešení, Zdění zdiva z cihel a 
keramických tvarovek 

2. ročník 

Fyzika 

Fyzika atomu 

Základy ekologie 

Ekologie, Člověk a životní prostředí, Základy biologie 

Stavební materiály 

Lehčené betony, Speciální betony 

Stavební technologie  

Izolace, Komíny a ventilační průduchy 

Vybrané statě z oboru 

Zateplování staveb, Sádrokartonové konstrukce 

Odborný výcvik 

Montáž jednoduchého bednění, Jednoduché hydroizolace 

3. ročník 

Ekonomika 

Základy tržní ekonomiky; Podnik, majetek podniku a 
hospodaření podniku; 

Odborné kreslení  

Kreslení půdorysu a svislého řezu rodinného domu 

Stavební materiály 

Pomocné materiály - lepidla, tmely; Certifikace a 
prokazování shody 

Stavební technologie  

Kamenné a smíšené zdivo 

Přestavby budov 

Bourání budov 

Vybrané statě z oboru 

Konstrukční systémy montovaných staveb, Dřevěné 
stavby, Nízkoenergetické a pasívní domy, 
Obkladačské a kladečské práce 

Odborný výcvik  

Úvod 
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Člověk a svět práce 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Český jazyk a literatura  

Sloh 

Občanská nauka 

Kultura 

Stavební materiály  

Přehled druhů stavebních materiálů, vlastnosti materiálů 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Sloh 

Občanská nauka 

Státní sociální politika 

Informační a komunikační technologie 

Vhodné aplikace pro oboru 

Odborné kreslení 

Zakreslování stavebních výkresů s použitím probraného 
učiva 

3. ročník 

Matematika 

Základy finančních výpočtů 

Občanská nauka 

Česká státnost 

Informační a komunikační technologie 

Praktická činnost 

Ekonomika 

Zaměstnanci 

Odborné kreslení  

Kreslení půdorysu a svislého řezu rodinného domu 

Přestavby budov 

Pracovní postupy přestaveb, oprav a sanací hlavních 
konstrukčních částí budov 

Vybrané statě z oboru 

Dřevěné stavby 
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Informační a komunikační technologie 

Integrace do výuky 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice, Literatura 

Občanská nauka 

Média 

Fyzika 

Mechanika 

Tělesná výchova 

Aktivity individuální 

Matematika 

Aritmetika 

2. ročník 

Český jazyk a literatura  

Literatura 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Sloh 

Občanská nauka 

Soudobý svět a Evropa, Česká státnost 

Matematika 

Práce s daty, Základy finančních výpočtů 

Ekonomika  

Daňová evidenční povinnost 
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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 36-67-H/01 Zedník 

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. 9 288 
 

31    1023 

- český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura 5    165 

- cizí jazyk 6 192 1. cizí jazyk (ANJ, NEJ) 6    198 

Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3    99 

Přírodovědné vzdělávání 4 128 Fyzika 2    66 

   
Chemie 1    33 

   
Základy ekologie 1 

 
33 

Matematické vzdělávání 4 128 Matematika 5    165 

  Estetické vzdělávání 2 64 CJL      

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3    99 

Vzdělávání v ICT 3 96 IKT 3    99 

Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2    66 

Odborné vzdělávání 50 1600 
 

70 
 

2310 

Technické zobrazování 3 96 Odborné kreslení 6,5 3 214,5 

Stavební materiály 3 96 Stavební materiály 4 1 132 

 Provádění staveb 44 1408 

Stavební technologie 6 
 

198 

Přestavby budov 1,5 
 

49,5 

Vybrané statě z oboru 2 
 

66 

Odborný výcvik 50 13,5 1650 

Nepovinné předměty 
    

    

  Řízení motor. vozidla 
   

1 
  

Celkem disponibilní dotace 16 512 
  

17,5 577,5 

Celkem zákl. dotace 80 2560 Celkem 101 
 

3333 

Navýšení celkového počtu hodin je dáno tím, že na základě dlouhodobých zkušeností byla 
výuka rozvržena do 33 týdnů v každém roce, zatímco RVP počítá s 32 týdny. Protože výuka 
probíhá střídavě (týden teorie, týden odborný výcvik) objevují se ½ hodiny. 
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3.2. Učební plán ročníkový 

Povinné předměty 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 
Celkem 

Český jazyk a literatura 1 2 2 5 

1. cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Chemie 1 - - 1 

Základy ekologie - 1 - 1 

Matematika 2 2 1 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunik. technologie 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

Odborné kreslení 2,5 2 2 6,5 

Stavební materiály 2 1 1 4 

Stavební technologie 2,5 2 1,5 6 

Přestavby budov - - 1,5 1,5 

Vybrané statě z oboru - 1 1 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem v ročníku 32 34,5 34,5 101 

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

Řízení motorových vozidel - 1 - 1 

Přehled využití týdnů 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 33 

Závěrečná zkouška 0 0 2 

Časová rezerva 7 7 5 

Celkem týdnů 40 40 40 
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4. Učební osnovy 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 

4.1.1. Český jazyk a literatura 

Cílem předmětu Český jazyk a literatura je naučit žáky 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 spisovného mateřského jazyka, poznali základní jazykové normy 
a kategorie (s ohledem na výuku cizích jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným 
a nespisovným vyjadřováním, rozeznali, kdy je vhodné či nevhodné použít určitého 
tvaru z obou oblastí; 

• rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti; 

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

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

• dovedli pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své vyjadřovací dovednosti 
a schopnosti; 

• porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali jej; 

• rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text interpretovat, využívat 
poznatků z literární historie a teorie literatury. 

Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků získané na základní škole s ohledem na 
společenské a profesní zaměření žáků. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání a komunikace v českém 
jazyce a Estetické vzdělávání. Učivo je rozvrženo do tří oblastí. 

Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy. V oblasti základů pravopisu je 
prohlubuje a upevňuje, rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti žáků, aby pochopili 
rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou normou. Žáci pracují s jazykovými příručkami, Pravidly 
českého pravopisu. V oblasti jednotlivých slovních druhů je prohlubuje a upevňuje s ohledem 
na jejich využívání v příslušných funkčních stylech v návaznosti na zvolený učební obor. V 
oblasti větné stavby jde o rozvíjení vědomostí a dovedností z učiva o větě jednoduché a 
souvětí. 

Oblast slohu se věnuje sestavení jednoduchého vypravování, zdokonalování kultury osobního 
projevu, správnému, srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování a jeho použití v 
běžných životních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností (např. sestavení 
osobního a úředního dopisu, žádosti a jednoduchého popisu se zřetelem ke konkrétnímu 
učebnímu oboru). Žáci si prohlubují kulturnost vyjadřování vystupování s ohledem na 
zvolený učební obor. 

Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních druhů a žánrů na základě 
četby ukázek, upevňování znalostí o významných dílech naší i světové literatury. 
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Výuka českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se 
doplňuje s předměty občanská nauka, cizí jazyk, IKT, odborné předměty (podle jednotlivých 
učebních oborů). 

 

Metody a formy výuky: 

Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná a skupinová práce, 
doplňování, testy, frontální opakování, motivace. 

Vyhledávání informací v odborných publikacích, učebnicích, na internetu. 

Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl, referáty o přečtených knihách či 
zhlédnutých filmech (samostatná vystoupení před spolužáky), návštěva místní knihovny a 
muzea, filmových a divadelních představení, prohlubování čtenářských dovedností. 

 

Hodnocení žáků: 

Numerické, slovní, jednotlivců a skupin – diktáty, doplňovací cvičení, domácí úkoly, 
samostatné práce, referáty, slohová cvičení, slohové práce 1 x ročně, vyhledávání informací v 
textu. 

Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk. 

 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE  

• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných 
lidí; 

• snažit se 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. 

MLUVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky 

adekvátní komunikační situaci 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

Opakování a upevňování vědomostí ze základní 

školy 

Jazyk národní, spisovný, nářečí, obecná čeština 

Hlavní principy českého pravopisu 

Slovní zásoba 

Slohové rozvrstvení slovní zásoby 

Slova jednoznačná, mnohoznačná 

Homonyma, synonyma, antonyma 

Základní způsoby tvoření slov a obohacování 

slovní zásoby 

Jazykové příručky - zásady práce s nimi 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
webové stránky s pravidly českého pravopisu 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 25 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

SLOH 

Výstup – Žák Učivo 

vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat) 

umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

přednese krátký projev 

Podstata slohu, slohotvorní činitelé, funkční styly 

Projevy prostě sdělovací 

Vyjadřování při běžném společenském styku 

Krátké informační útvary 

Inzerát a odpověď na něj, reklamace 

Projevy prostě sdělovací, vypravování 

Vyprávěcí postupy v běžné komunikaci, v 

uměleckém projevu, v publicistice 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
orientace v inzerátech s nabídkou práce 

LITERATURA 

Výstup – Žák Učivo 

má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

má přehled o knihovnách a jejich službách 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

Úvod do literárního učiva l. ročníku, plán učiva 

Beseda o kulturním životě žáků, individuální 

četba, referáty, mluvní cvičení 

Kulturní instituce v ČR a regionu 

Knihovny, jejich služby, noviny, časopisy a jiná 

periodika, internet 

Základy teorie literatury 

Podstata a funkce literatury 

Literární druhy a žánry 

Výběr z nejstarších světových literatur 

Výběr z řecké mytologie v podání současných 

autorů 

Význam Bible, biblické příběhy v podání 

současných autorů 

Výběr z české středověké literatury 

Nejstarší památky našeho písemnictví 

Literární památky doby raného a vrcholného 

středověku (legendy, duchovní písně, kroniky, 

satiry) 

J. Hus, literatura v době husitské 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
možnost prohlížení starověkých písemných památek na internetu 
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2. ročník, 2 h týdně, povinný 

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. 

MLUVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

 

Hlavní principy českého pravopisu 

Slovní druhy a jejich klasifikace 

Podstatná jména 

Přídavná jména 

Zájmena 

Číslovky 

Slovesa 

Neohebné slovní druhy 

SLOH 

Výstup – Žák Učivo 

vytvoří základní útvary administrativního 

stylu 

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového 

vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

Osobní dopis 

Styl administrativní (úřední dopis, žádost) 

Popis 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
přihlášky do konkursu, životopis, motivační dopisy 

LITERATURA 

Výstup – Žák Učivo 

uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

Renesance – nový umělecký a životní styl 

Výběr z děl významných renesančních autorů 

Literatura doby pobělohorské 

J. A. Komenský 

Význam ústní lidové slovesnosti v 17. a 18. stol. 

Z literatury českého národního obrození 

Význam práce jazykovědců a historiků tohoto 

období 

Úloha českého divadla v době národního 

obrození 
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Romantismus a jeho představitelé 

Realismus v české a světové literatuře 

Kritický realismus v české literatuře 

K. H. Borovský, J. Neruda 

Česká poezie 2. pol. 19. stol. 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
využívá informace z literární oblasti 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

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

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

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

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

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

MLUVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v soustavě jazyků 

orientuje se ve výstavbě textu 

nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

postihne sémantický význam textu 

Procvičování základních znalostí 

Hlavní zásady českého pravopisu 

Souhrnné opakování mluvnického učiva 

Jazyková kultura 

Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka 

Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti 

Druhy vět podle složení 

Větné členy 

Souvětí podřadné 

Souvětí souřadné 

Čárka ve větě jednoduché 

Čárka v souvětí 

SLOH 

Výstup – Žák Učivo 

pořizuje z odborného textu výpisky 

rozumí obsahu textu i jeho částí 

samostatně zpracovává informace 

používá klíčových slov při vyhledávání 

Slohová cvičení 

Grafická a formální úprava jednotlivých 

písemných projevů 

Získávání a zpracovávání informací z textu, jejich 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 28 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

informačních pramenů 

zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim 

kriticky 

rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar 

třídění a hodnocení 

Životopis 

Úvaha 

Techniky a druhy čtení 

Orientace v textu 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
efektivní vyhledání relevantních zdrojů a výběr podstatného 

LITERATURA 

Výstup – Žák Učivo 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

má přehled o základních slohových 

postupech uměleckého stylu 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

text interpretuje a debatuje o něm 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

Beseda o kulturním životě žáků, individuální 

četba, referáty, mluvní cvičení 

Česká literatura z konce 19. stol. 

Česká literatura na přelomu 19. a 20. stol. 

Z literatury mezi 1. a 2. světovou válkou 

Válka v literatuře 20. stol. 

J. Hašek 

Výběr z děl autorů české meziválečné literatury 

(poezie, próza, drama) 

K. Čapek 

České divadlo 20. a 30. let (avantgardní divadlo, 

improvizace, alegorie) 

Česká a světová literatura po 2. světové válce 

Z děl spisovatelů publikujících ve 2. pol. 20. stol. 

pokrytí průřezových témat 

ODS 
vystoupení před veřejností (třídou) 

4.1.2. Cizí jazyk – ANJ 

Cíl předmětu Anglický jazyk je, aby žák získal komunikační dovednosti odpovídající úrovni 
A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že má být 
schopen dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané 
informace v rámci běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žák se 
přiměřeně vyjadřuje, je schopen vyžádat si informace, rozumí a umí použít základní fráze z 
různých oblastí života. Umí napsat a přeložit text, popsat kde žije, vyprávět o sobě, o rodině, o 
svých aktivitách apod. Umí reagovat na hovor cizince. 

Celkové množství je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie 
tvoří nejméně 20% slovní zásoby. 

 

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – komunikace v cizím jazyce. 

Každý ročník obsahuje konverzační témata použitelná pro běžný život a každý celek obsahuje 
část všeobecnou a odpovídající část odbornou – podle jednotlivých učebních oborů. Součástí 
jednotlivých celků je i gramatická část. 
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Metody a formy výuky 

Výuka se zaměřuje na řečové dovednosti žáka. Je podporována jeho samostatnost, 
sebedůvěra, schopnost sebehodnocení a iniciativa. 

Gramatické učivo vychází z kontextu a opírá se o mateřský jazyk. Používají se učebnice, 
pracovní sešity, slovníky a jiné učební matriály. Do výuky se vhodně zařazují rozhovory, 
skupinová práce, referáty, poslechy s porozuměním, mediální programy, internet, slovníky, 
cizojazyčné časopisy, křížovky, kvízy, vlastní práce žáků, plakáty apod. 

 

Hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk. U žáka je hodnocen 

ústní projev – výslovnost, intonace, artikulace, přízvuk, vázání slov, lexikální rozsah, správné 
užití gramatických pravidel, shoda věty s ohledem na srozumitelnost. Dále se hodnotí i 
písemné úlohy. Důraz je kladen na schopnost samostatně použít slovní zásobu i u odborných 
témat. 

Výsledky učení jsou průběžně kontrolovány po probraném gramatickém nebo tematickém 
celku. Hodnotí se i domácí příprava, aktivita v hodinách a zájem žáka o předmět. Žáci se 
specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na jejich potřeby. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 
motivování k prohlubování svých jazykových dovedností. 

TEMATICKÉ CELKY - PRVNÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých 

textů odborných, orientuje se v textu, v 

textu nalezne důležité informace hlavní i 

vedlejší myšlenky 

vhodně používá překladové i jiné slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a umí 

přeložit přiměřený text 

reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji 

popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého 

prostředí 

rozlišuje základní zvukové prostředky 

uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje 

základní pravopisné normy 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

1. Personal information 

Alphabet, numbers 

Představování (Nice to meet you) 

Possesive adjectives 

How much is it ? – počítání 

 2. School, classroom 

Personal pronouns 

A, an, the – this, that 

Classroom object and subjekt 

Singular and plural nouns 

 3. Countries and nationalities 

Internet penfriends 

Colours 

Prepositions of place 

The verb to be 

4. Home 

Present simple 

All forms part sof house 

Slovní zásoba – zařízení bytu, 

 5. Birthdays 
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řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

The verb to have got 

Some,any, a 

Dates 

Star signs 

 6. Family 

Possessive´s 

Families in Britain 

Verb to have got 

Informal letter about your family 

Family holidays 

 7. Describing people 

Sound and spelling 

Physical description: looks, height, build, hair, 

eyes 

Describing Picture 

Slovosled 

komentář 

seznámí se se základy anglické výslovnosti-speluje; podává základní informace o sobě a své 
rodině; vede jednoduchý rozhovor (přivítání, loučení, oslovení); čte a překládá jednodušší 
text; používá číslovky a popisuje věci ve třídě; napíše krátký dopis o sobě; vyplňuje 
jednodušší formulář; podá o sobě základní informace (jméno, věk, adresa, povolání apod.); 
sestaví věty o bydlení; v textu nalézá důležité informace (inzeráty); pamatuje si základní fráze 
o bydlení, domě, zařízení bytu; reaguje na cizojazyčné pokyny učitele; získává informace o 
bydlení od druhého člověka; pracuje s čísly a dny narození; hovoří o svých zálibách, zájmech, 
vlastnostech; domluví si schůzku; jmenuje členy užší rodiny a poskytuje o nich základní 
informace; v řízeném dialogu získá informace o rodině spolužáka; popisuje členy své rodiny 
(vzhled) 

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

TEMATICKÉ CELKY - DRUHÁ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o 

zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

zaznamená písemně hlavní myšlenky a 

informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

1. Likes and dislikes 

Present simple-like 

Like – ing 

Play / do / go + free time 

Activities 

 2. Music, sports, films 

What ? Which ? 

Freetime activities 

Ajectives to describe films 

Words-sportovní potřeby, zájmová činnost 
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vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a tematických 

okruhů a vybranou základní odbornou 

slovní zásobu ze svého oboru 

používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

 3. Daily routine 

Pesent simple 

Preposition of frequency 

Jobs in the house 

4. Sports at school 

Lifestyle 

Words – základní slovní zásoba zaměstnání 

 5. Everyday activities 

Present continuos 

Present simple 

Time expressions 

Words – základní potraviny 

 6. Schools in the UK and USA 

An e-mail about our school 

School subjekt 

School timetable 

A typical day at school 

Words – domácí potřeby, školní potřeby 

7. Naše dílna Zařízení pracoviště, místnosti na 

pracovišti, nářadí a nástroje, stroje a technické 

zařízení pracoviště, pracovní doba 

 

komentář 

jednoduchými větami mluví o svých zájmech; domluví si schůzku, vyjadřuje souhlas a 
nesouhlas; jmenuje své koníčky, sděluje, co ho baví a nebaví; popisuje s pomocí slovníku, co 
dělá o svém volnu; jmenuje druhy sportů, filmy; vyjadřuje, co se mu líbí a nelíbí a proč; mluví 
v jednoduchých větách o svém dni a dovede tuto informaci získat od druhého; formuluje 
vlastní myšlenky týkající se plánu na výlet, sportovní činnost; domluví si schůzku po telefonu; 
orientuje se v hodinách, používá správně časové předložky; vyhledává a používá slovní zásobu 
sloužící k popsání denní činnosti; sdělí, jak tráví volný čas, co dělá v jednotlivých dnech v 
týdnu a jak dlouho; zná základní informace o školách v UK a USA; vysvětlí rozdíly mezi 
vzděláním u nás a UK; najde v letáku důležité informace; reaguje v odborných 
komunikativních situacích: kde se co v dílně nachází, kam se co v dílně dává, stručně popíše 
své pracoviště, vysvětlí, jaké nářadí a nástroje používá, pojmenuje stroje a technická zařízení, 
vyjádří a popíše svou pracovní dobu, vypráví o průběhu pracovního dne v přítomném a 
minulém čase 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

TEMATICKÉ CELKY - TŘETÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

1. Food and drink 
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pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s 

obsahem několika snadno 

odhadnutelných výrazů 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

vhodně uplatňuje základní způsoby 

tvoření slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně v 

komunikaci a při řešení problémů i v 

jiných vyučovacích předmětech 

Countable and uncountable nouns 

How much, how many 

There is, there are 

Words – potraviny, zelenina 

Quantifiers 

 2. Eating and health 

Healthy diet 

Good food and fast food 

 3. At the restaurant 

Want, would like to 

Budoucí čas 

Let´s, stall we,can, can´t 

The past 

Modal verbs : can /could/may 

 4. Základní profesní činnosti 

Činnosti zámečníka 

Materiál 

Výrobky pracoviště 

Popis činnosti 

Další odborné činnosti 

Odborné kurzy 

Překlad odborného textu 

 5. Komunikace k pracovnímu uplatnění 

Vzdělání 

Zaměstnání 

Životopis 

Žádost o práci 

komentář 

vhodně používá odbornou slovní zásobu při nakupování; vyjádří, co snídá, obědvá, večeří; 
popisuje stravovací zvyky v některých zemích; s pomocí elektronického slovníku používá 
jídelní lístek; objedná jídlo a pití, vyžádá si účet a zaplatí; v odborných komunikativních 
situacích: jmenuje základní činnosti zámečníka; popisuje činnosti v rámci OV na dílně; 
jmenuje materiál a jeho vlastnosti; jmenuje výrobky pracoviště; sdělí, jaké nářadí, nástroje a 
stroje k zhotovení výrobku potřebuje a stručně popisuje základní operace při zhotovení; 
jmenuje další dovednosti, které získal během OV; popisuje průběh kurzu; jmenuje zařízení, 
na kterém pracoval a překládá odborný text; charakterizuje svou cestu vzdělání; vyhledá 
informace o pracovních nabídkách; píše žádost o místo a životopis 

4.1.3. Cizí jazyk – NEJ 

Cíl předmětu Německý jazyk je, aby žák získal komunikační dovednosti odpovídající úrovni 
A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že má být 
schopen dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané 
informace v rámci běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žák se 
přiměřeně vyjadřuje, je schopen vyžádat si informace, rozumí a umí použít základní fráze z 
různých oblastí života. Umí napsat a přeložit text, popsat kde žije, vyprávět o sobě, o rodině, o 
svých aktivitách apod. Umí reagovat na hovor cizince. 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 33 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

Celkové množství je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie 
tvoří nejméně 20% slovní zásoby. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – komunikace v cizím jazyce. 

Každý ročník obsahuje konverzační témata použitelná pro běžný život a každý celek obsahuje 
část všeobecnou a odpovídající část odbornou – podle jednotlivých učebních oborů. Součástí 
jednotlivých celků je i gramatická část. 

 

Metody a formy výuky: 

Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní používanou metodou je metoda slovní – dialogická i monologická, k základním 
používaným metodám patří metoda sdělovací i samostatná práce žáků. Při výuce gramatiky je 
používána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci s výkladem. Jsou používány 
aktivizující didaktické metody (hraní rolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 
vystoupení žáků), multimediální výukové programy a internet. Výuka je prakticky 
orientovaná na řečové dovednosti žáků, podporuje jejich samostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, magnetofonovými nahrávkami, 
mapou, časopisy apod. 

 

Hodnocení žáků: 

Komunikativní dovednosti a prostředky jazyka jsou hodnoceny ve vhodném kontextu. 

Učitel průběžně hodnotí rozvoj receptivních a produktivních dovedností v rozsahu 
osvojených jazykových prostředků ústní a písemnou formou. Při ústním zkoušení klade důraz 
na žákovu komunikační dovednost a pohotovost, již méně pak na absolutní správnost použití 
jazykových prostředků. Při písemném zkoušení využívá testů, které komplexně ověřují 
osvojení jazykových dovedností i prostředků vždy s ohledem na srozumitelnost. Při celkovém 
hodnocení vychází učitel z hodnocení souboru výsledků práce a motivace k osvojování si 
cizího jazyka, včetně žákovy snahy a projevené aktivity. 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na jejich potřeby. 

Kritéria hodnocení vycházejí z Hodnocení výsledů vzdělávání žáka SŠŽTS (klasifikační řád). 

 

1. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 
motivování k prohlubování svých jazykových dovedností. 

TEMATICKÉ CELKY - PRVNÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých 

textů odborných, orientuje se v textu, v 

textu nalezne důležité informace hlavní i 

vedlejší myšlenky 

vhodně používá překladové i jiné slovníky 

1. Seznamování 

Jak se pozdraví, odpověď na pozdrav 

Jak se poděkuje, odpověď na poděkování 

Představování 

Odkud jsme, učební obor, bydliště, koníček, věk 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 34 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

v tištěné i elektronické podobě a umí 

přeložit přiměřený text 

reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji 

popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého 

prostředí 

rozlišuje základní zvukové prostředky 

uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje 

základní pravopisné normy 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

2. Lidé kolem nás 

Známí a neznámí lidé, stručný popis (věk, 

koníčky, povolání, bydliště, jazykové znalosti) 

Moje povolání 

3. Škola 

Školský systém 

Rozvrh hodin, předměty, pomůcky 

Jak řešit problémy s prospěchem 

Vysvědčení 

Vzdělávání v kovooborech v SRN (názvy škol, 

obory, vyučovací předměty, ukončování studia) 

4. Rodina a rodinné svátky 

Moje rodina, představování 

Členové širší rodiny, jejich charakteristika, 

koníčky, bydliště, věk, příbuzenské vztahy 

Fráze na zahájení a ukončení telefonického 

hovoru a osobního dopisu 

Oslava narozenin, dárky 

Blahopřání k narozeninám 

5. Bydlení 

Popis bytu, domu, pokoje a příslušenství, nábytek 

a základní vybavení 

Hledání bytu 

Návštěva 

6. Jídlo, pití 

Snídaně, oběd, večeře 

Běžné pokrmy 

Jídelní lístek 

Objednávka v restauraci či u stánku 

7. Ve městě 

Pamětihodnosti a zajímavosti města 

Veřejné budovy 

Dopravní prostředky 

Odkud, kudy, kam 

8. Reálie 

Přehled zemí německé jazykové oblasti 

Německo 

Rakousko 

Švýcarsko 

komentář 

zahájí rozhovor s vrstevníkem; představí se, uvede své jméno, obor, věk, bydliště, adresu, 
koníček; vyžádá si informace od druhé osoby, které tyká i vyká; používá obraty k zahájení a u 
končení rozhovoru; poděkuje, vyjádří prosbu; popíše známou i cizí osobu; sděluje informace 
o jiných osobách; pojmenovává činnosti týkající se zaměstnání; používá názvy států a jejich 
obyvatel; informuje o svém budoucím zaměstnání; pojmenuje druhy škol v ČR a SRN; 
pojmenuje školní předměty; vyjádří, jak je možné řešit problémy s prospěchem; najde na 
internetu informace o německé škole stejného zaměření; má základní znalosti o vzdělávacím 
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systému SRN; pojmenuje členy užší i širší rodiny; poskytne informace o sobě; charakterizuje 
členy své rodiny, sdělí jejich jméno, věk, vlastnosti, koníčky, povolání, adresu; porozumí, kdo 
telefonuje; telefonicky pozve kamaráda na oslavu narozenin; písemně pozve kamaráda na 
oslavu narozenin; vyjádří, jaké dárky kupuje rodičům, sourozencům, přátelům k 
narozeninám a proč; napíše blahopřání k narozeninám; sdělí svou adresu; pojmenuje obytné 
budovy; pojmenuje obytné místnosti v bytě; pojmenuje základní vybavení domu; vyhledává 
informace o bytech z inzerátů; předvede, jak přijme návštěvu v bytě a uvede ji; vyjádří, kde co 
je a kam co patří; pojmenuje základní druhy potravin a nápojů; vyjádří, co snídá, obědvá, 
večeří; orientuje se v jídelním a nápojovém lístku; objedná pokrm a vyjádří úmysl zaplatit v 
restauraci či u stánku; vyjádří, kde lidé bydlí a kde pracují; pojmenuje významné budovy ve 
městě; zeptá se na cestu a vysvětlí cestu ve městě s pomocí plánku; ví, které země patří do 
německé jazykové oblasti; má základní zeměpisné znalosti o SRN, Rakousku a Švýcarsku 

pokrytí průřezových témat 

ODS 
snaží se komunikovat 

IKT 
užití el. slovníků a překladačů, dvojjazyčné stránky (např. Goethův institut) 

 

 

2. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

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

TEMATICKÉ CELKY - DRUHÁ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o 

zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

zaznamená písemně hlavní myšlenky a 

informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a tematických 

okruhů a vybranou základní odbornou 

slovní zásobu ze svého oboru 

používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

1. Každodenní život 

Časové údaje – hodiny 

Denní režim 

Dny v týdnu, měsíce, části dne 

Naplánování a termín schůzky 

Televizní program 

2. Nakupování 

Názvy oddělení obchodního domu 

Základní sortiment potravin 

Informační tabule v obchodě – úseky oddělení 

potravin 

Vyjádření množství a ceny 

3. Přátelé a kamarádi 

Zájmy, záliby 

Charakteristika kamaráda, stručný popis (jaký je, 

věk, koníčky, společné zájmy, bydliště, čím se 

kamarád učí, atd.) 

4. Osobní a společenský život 

Obraty společenského styku – vyjádření prosby, 

lítosti, žádosti, zdůvodnění odmítnutí 

Důležité osobní a společenské události 
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má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

Životopis 

5. Sport 

Druhy sportu 

Sportoviště a sportovní náčiní 

Sportovní oblečení 

Můj oblíbený sportovec 

6. Naše dílna 

Zařízení pracoviště 

·  místnosti na pracovišti 

·  nářadí a nástroje 

·  stroje a technické zařízení pracoviště 

Pracovní doba 

7. Státy německé jazykové oblasti 

Německo 

Rakousko 

Švýcarsko 

komentář 

určuje čas a denní doby; pojmenovává činnosti každodenního dne, sdělí, co dělá v jednotlivé 
dny v týdnu a v kolik hodin; popisuje průběh dne jiných osob; domluví si s kamarádem 
termín, vyjádří s termínem souhlas či nesouhlas; vyhledá v televizním programu oblíbený 
pořad a uvede, kdy začíná; pojmenuje základní potravinářské zboží; pojmenuje jednotlivá 
oddělení v obchodním domě; rozumí informaci na orientační tabuli v obchodním domě a 
orientuje se podle nich; požádá prodavače o základní zboží včetně udání množství; zeptá se 
na cenu; vypráví o svých zájmech i jiných osob; sdělí, jak tráví svůj volný čas, získá tutéž 
informaci od druhé osoby, sdělí tutéž informaci o druhé osobě; sdělí, co ho baví a nebaví; 
charakterizuje vlastnosti kamaráda; sdělí její jméno, věk, vlastnosti, koníčky, povolání, 
bydliště a telefonní číslo; umí vyjádřit mínění o jiných lidech; informuje o problémech a 
potížích; vyjádří prosbu o pomoc, lítost, žádost, zdůvodní odmítnutí; informuje o událostech; 
vypráví o minulých událostech ve svém životě, napíše vlastní životopis; pojmenuje různé 
druhy sportu, sportoviště a sportovní náčiní, sportovní oblečení; charakterizuje svého 
oblíbeného sportovce; vyjádří svůj vztah ke sportu; reaguje v odborných komunikativních 
situacích: kde se v dílně co nachází, vysvětlí, kam se v dílně co dává, stručně popíše své 
pracoviště, vysvětlí, jaké nářadí a nástroje používá, pojmenuje stroje a další technická 
zařízení, vyjádří a popíše svou pracovní dobu, vypráví o průběhu pracovního dne v 
přítomném i minulém čase; vyhledává v časopisech nebo na internetu výrobce nářadí a strojů 
v dané jazykové oblasti 

pokrytí průřezových témat 

IKT 
vyhledávání na int. v německém jazyce (domény .de,.at) 

 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný – volitelný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce. 
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TEMATICKÉ CELKY - TŘETÍ ČÁST 

Výstup – Žák Učivo 

rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s 

obsahem několika snadno 

odhadnutelných výrazů 

odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

vhodně uplatňuje základní způsoby 

tvoření slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu 

vyjadřuje se ústně i písemně ke 

stanoveným tématům, pohotově a vhodně 

řeší každodenní snadno předvídatelné 

řečové situace i jednoduché a typické 

situace týkající se pracovní činnosti 

má faktické znalosti především o 

základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí 

dané jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatků z oboru, a to v porovnání s 

reáliemi mateřské země a jazyka 

zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně v 

komunikaci a při řešení problémů i v 

jiných vyučovacích předmětech 

1. Lidské tělo, zdraví 

Lidské tělo 

U lékaře 

Zdravý životní způsob 

Pomoc člověku v krizové situaci 

  

2. Prázdniny a cestování 

Cíl dovolené 

Dopravní prostředky 

Nádraží, letiště, taxi 

Jízdenky 

Ubytování o dovolené 

Průběh dovolené 

Nehoda 

  

3. Základní profesní činnosti 

Činnosti zámečníka 

Materiál 

Výrobky pracoviště 

Popis činnosti 

Další odborné činnosti 

Odborné kurzy 

  

4. Technika kolem nás 

Překlad odborného textu 

Dopravní prostředky 

Práce s odborným textem 

  

5. Hledáme práci 

Vzdělávání 

Zaměstnání 

Inzeráty 

Motivační dopis 

Životopis 

komentář 

pojmenuje jednotlivé části lidského těla; uvede názvy běžných nemocí; vyhledá správného 
lékaře, zjistí ordinační hodiny; sdělí své potíže u lékaře, porozumí jeho dotazům; telefonicky 
přivolá pomoc kamarádovi; správně vyjádří cíl své cesty a zeměpisnou polohu; pojmenuje 
dopravní prostředky a místa, kde se na ně čeká; informuje se na odjezd vlaku, autobusu, 
letadla; zakoupí jízdenku – letenku do cíle své cesty; vyjádří, kde se může ubytovat, objedná 
ubytování; vypráví, co o dovolené dělal; přivolá pomoc v případě nehody, stručně popíše, jak 
k ní došlo; pojmenuje základní činnosti zámečníka; používá správně minulý čas u běžných 
sloves; vysvětlí, co dělá v rámci OV na dílně; pojmenuje materiál a jeho vlastnosti; pojmenuje 
výrobky pracoviště; sdělí, jaké nářadí, nástroje a stroje k jeho zhotovení potřebuje; stručně 
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popíše základní operace při zhotovení; pojmenuje další dovednosti, které získal během OV – 
svařování, pájení; popíše průběh kurzu a dovednosti, které získal; pojmenuje zařízení, na 
kterém pracoval; přeloží s pomocí odborný text; umí popsat užívané dopravní prostředky 
(např. kolo, automobil); pojmenuje nejčastější závady; zhodnotí vlastní vzdělávací cestu, 
pojmenuje školu a orientuje se v českém školském systému; vyhledá informace o pracovních 
nabídkách; porozumí textu nabídky; připraví odpověď na nabídku zaměstnání, napíše žádost 
o místo; sestaví vlastní strukturovaný životopis 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
možnosti práce v něm. mluvících zemích, srovnání s ČR 

IKT 
orientace v odborných e-obchodech (katalogy), orientace na trhu práce 

4.2. Společenskovědní vzdělávání 

4.2.1. Občanská nauka 

Cílem výuky v předmětu Občanská nauka je připravit žáky na aktivní život v demokratické 
společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků tak, aby byli slušnými lidmi 
a informovanými aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a aktivně usilují o její 
zachování, vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě vůči sobě i ostatním. Naučit 
žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a 
hodnotit obklopující realitu, zaujímat stanovisko na základě argumentů. 

Získávat informace z různých zdrojů, kriticky je přijímat, nenechat sebou manipulovat. 

Osvojených vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení 
otázek svého občanského rozhodování i při řešení problémů osobního, právního i sociálního 
charakteru. 

 

Obsah předmětu pokrývá okruh Společenskovědní vzdělávání a částečně také Estetické 
vzdělávání. Podstatná část výukových celků silně koresponduje s průřezovými tématy. 

 

Metody a formy výuky: 

Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému tématu. Žáci jsou vedeni k 
samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích. Jsou používány 
demonstrační metody a pomůcky – výukové videoprogramy, žáci pracují samostatně i ve 
skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty. Součástí výuky jsou besedy s různými hosty, 
exkurze, návštěvy výstav. 

 

Hodnocení žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok, a to slovně i numericky. Základem 
hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných 
vystoupeních, ústní zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického celku 
didaktický test. Sleduje se aktivita a prezentace krátké zprávy (aktuality). 

Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskusích, besedách, 
při návštěvách různých institucí. Nedílnou součástí je hodnocení jednání a chování žáků v 
souladu s osvojovanými principy a zásadami společenského chování a mezilidských vztahů. 

Hodnocena je práce jednotlivců i skupinové práce. Hodnotí se i přístup k plnění studijních 
povinností. 
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1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

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

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

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

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

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

KULTURA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v nabídce kulturních institucí 

porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

dovede aplikovat zásady slušného chování 

v běžných životních situacích; uvede 

příklady sousedské pomoci a spolupráce, 

lásky, přátelství a dalších hodnot 

na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

Kulturní instituce v ČR a v regionu 

Kultura bydlení a odívání 

Lidové umění a užitá tvorba 

Ochrana a užívání kulturních hodnot 

Kulturní a přírodní památky v regionu 

Kultura společenského chování, životní styl 

Kvalita mezilidských vztahů, principy 

Komunikace a zvládání konfliktů 

Zdravý životní styl 

Nebezpečné závislosti 

komentář 

popisuje lidové tradice v regionu; vysvětluje poslání různých kulturních institucí; popisuje 
asociální chování a další negativní společenské jevy  

ČLOVĚK V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ 

Výstup – Žák Učivo 

uvede, jaká práva a povinnosti pro něho 

vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na 

pracovišti 

na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho 

může vzniknout napětí nebo konflikt mezi 

příslušníky většinové společnosti a 

příslušníkem některé z menšin 

popíše na základě pozorování lidí kolem 

Lidská společnost a společenské skupiny 

Důležité sociální útvary ve společnosti 

Sociální role a konflikt rolí 

Institucionální pomoc při řešení problémů 

Malé sociální skupiny a vztahy v nich 

Rodina a její význam, vztahy mezi generacemi 

Třída a vrstevníci 
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sebe a informací z médií, jak jsou lidé v 

současné české společnosti rozvrstveni z 

hlediska národnosti, náboženství a 

sociálního postavení; vysvětlí, proč sám 

sebe přiřazuje k určitému etniku 

(národu,…) 

objasní, jak se mají řešit konflikty mezi 

vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a 

vandalismem a jaké mají tyto jevy 

důsledky 

uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně 

práv dětí, popíše, kam se obrátit, když 

jsou lidská práva ohrožena 

diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských vztazích, o vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

na základě pozorování života kolem sebe a 

informací z médií uvede příklady 

porušování genderové rovnosti (rovnosti 

mužů a žen) 

uvede konkrétní příklady ochrany menšin 

v demokratické společnosti 

popíše specifika některých náboženství, k 

nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy 

vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 

některé náboženské sekty nebo a 

náboženská 

objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

Problémy, zdroje a řešení konfliktů 

Komunita, sousedství 

Velké sociální skupiny a vztahy v nich 

Dav, publikum, populace, veřejnost 

Rasy, etnika, národy, národnosti 

Migranti, azylanti, emigranti 

Solidarita a principy solidarity 

Vztahy mezi pohlavími 

Postavení mužů a žen ve společnosti 

Volba životního partnera 

Náboženství a církve v současném světě 

Víra a ateismus 

Náboženství a sekty, náboženský 

fundamentalismus 

komentář 

popisuje strukturu současné lidské společnosti, charakterizuje její jednotlivé základní složky z 
hlediska sociálního a etnického, dovede objasnit, do kterých společenských skupin sám patří; 
vysvětluje, kam by se mohl obrátit, když se dostane do sociální situace, kterou nezvládne 
pouze vlastními silami; diskutuje o funkci a významu rodiny pro jednotlivce i pro společnost; 
rozebírá význam dobrých sousedských vztahů a solidarity v komunitě; na konkrétních 
případech popisuje, jak vzniká napětí a konflikt mezi majoritou a některou z minorit; 
vyvozuje z pozorování života kolem sebe příčiny sociální nerovnosti a chudoby, uvede 
postupy, jimiž lze do jisté míry chudobu řešit  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

MÉDIA 

Výstup – Žák Učivo 

je schopen rozeznat zcela zřejmé 

konkrétní příklady ovlivňování veřejnosti 

(např. v médiích, v reklamě, jednotlivými 

Svobodný přístup k informacím 

Zpravodajství, objektivita zpravodajství 
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politiky,…) 

vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) 

přijímat kriticky 

dovede posoudit vliv médií na a reklamy 

na životní styl jedince a na péči o své 

zdraví 

Menšiny v médiích 

Podstata a principy reklamy 

Etika reklamy a morální kodex reklamy 

komentář 

popisuje funkci hromadných sdělovacích prostředků a způsoby ovlivňování veřejnosti, uvádí 
konkrétní současné příklady; aplikuje kritický odstup k médiím, využívá jejich nabídku pro 
svou zábavu i osobnostní rozvoj  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
seriózní a "bulvární" zpravodajské servery, reklama na internetu 

ODS 
nebezpečí manipulace s veřejným míněním 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

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. 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

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

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

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

ČLOVĚK JAKO OBČAN 

Výstup – Žák Učivo 

uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu a jeho ostatním lidem občan 

povinnosti 

uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají lidé 

zúčastnit; popíše, podle čeho se může 

občan orientovat, když zvažuje nabídku 

politických stran 

uvede základní zásady a principy, na nich 

je založena demokracie 

uvede konkrétní příklad pozitivní 

občanské angažovanosti 

Stát, vznik, podstata a funkce státu 

Ústava a politický systém ČR 

Struktura veřejné správy a samosprávy 

Politika, politické strany 

Volby v ČR 

Základní hodnoty a principy demokracie 

Lidská a občanská práva, jejich obhajování a 

zneužívání 

Povinnosti občana v demokracii 

Občanská společnost, občanská participace 

Multikulturní soužití 

Hrozby demokracie 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 42 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, 

násilí, neodpovědnost, …) 

dovede debatovat o zcela jednoznačném a 

mediálně známém porušení principů nebo 

zásad demokracie 

v konkrétních příkladech ze života rozliší 

pozitivní jednání (tj. jednání, které je v 

souladu s občanskými ctnostmi), od 

špatného-nedemokratického jednání 

uvede příklady extremismu, např. na 

základě mediálního zpravodajství nebo 

pozorováním jednání lidí kolem sebe; 

vysvětlí, proč jsou extremistické názory a 

jednání nebezpečné 

Politický radikalismus a extremismus 

neonacismus, rasismus, antisemitismus, 

xenofobie apod.) 

Aktuální česká extremistická scéna 

Teror a terorismus 

komentář 

rozlišuje podstatu demokratického a totalitního státu; orientuje se v českém politickém 
systému; popisuje strukturu veřejné správy a samosprávy, objasní rozdíly mezi nimi; 
diskutuje o úloze politických stran a svobodných voleb; vysvětluje význam lidských práv, 
která jsou zakotvena v českých zákonech, včetně práv dětí a uvádí, kam se obrátí, když jsou 
lidská práva ohrožena  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

ČLOVĚK A PRÁVO 

Výstup – Žák Učivo 

popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství 

uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost 

dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo obětí 

kriminálního jednání (šikana, lichva, 

násilí, vydírání,…) 

vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při 

řešení konkrétního problému 

dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v 

praktickém životě (např. o koupi zboží, 

cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké 

mu z ní vyplývají povinnosti a práva 

dovede reklamovat koupené zboží nebo 

služby 

Právo a spravedlnost, právní stát, právní vztahy 

Soustava právních institucí v ČR 

Soudy, státní zastupitelství, advokáti, Probační a 

mediační služba, veřejný ochránce lidských práv 

Právní minimum 

Občanský zákoník 

Právo vlastnické 

Právo rodinné 

Právo trestní, tresty a ochranná opatření 

Orgány činné v trestním řízení 

Práva a povinnosti občanů v trestním řízení 

Zákon č. 218/2003 Sb. (O odpovědnosti 

mladistvých za protiprávní činy a soudnictví ve 

věcech mládeže) 

komentář 

charakterizuje podstatu práva, právního státu, právních vztahů; uvádí příslušnou právní 
instituci pro řešení konkrétního problému; popisuje základní závazky vyplývající z 
vlastnického práva; vysvětluje úkoly orgánů činných v trestním řízení, práva a povinnosti 
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občanů v trestním řízení, význam trestu; na příkladech objasní rozdíly mezi trestním 
zákonem pro mládež a pro dospělé a odůvodní tyto rozdíly  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
dodržování práv a plnění povinností je základem dobrých vztahů 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Výstup – Žák Učivo 

dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tíživé sociální situaci 

popíše úlohu státu a místní samosprávy 

při ochraně zdraví a životů obyvatel 

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak na ně reagovat v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

Sociální zabezpečení občanů 

Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

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

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

ČESKÁ STÁTNOST 

Výstup – Žák Učivo 

dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje 

sousední státy 

popíše státní symboly 

Státní a národní symboly 

Národní tradice 

Státní svátky a významné dny ČR 

komentář 

popisuje české národní tradice a význam událostí, které se pojí se státními svátky a 
významnými dny ČR nebo Československa  

VÝZNAMNÉ MEZNÍKY V MODERNÍCH DĚJINÁCH ČESKÉ STÁTNOSTI 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. 

civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků 

odboje,…), jak si nacisté počínali na 

okupovaných územích 

Vznik ČSR, období první republiky 

Významné osobnosti českých meziválečných 

dějin 

Meziválečná kultura 

Ztráta samostatnosti České republiky 

2. Světová válka 
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Období okupace 

Druhý odboj – formy a význam, vybrané 

osobnosti odboje 

Holocaust a nacismus 

Česká státnost po roce 1945 

Poválečné změny 

Nastolení komunistické diktatury v roce 1948 

Významné mezníky a padesátých a šedesátých let 

Historické mezníky v boji za svobodu 

Pražské jaro 1968 – pokusy o reformu režimu, 

období normalizace, třetí odboj, osobnosti 

Pražského jara a třetího odboje 

Listopad 1989 

Rozpad Československa 1993 

komentář 

na základě znalostí o demokracii vysvětluje, ve kterých obdobích od vzniku ČSR roku 1918 do 
současnosti lze režim, jež u nás vládl, označit za demokratický; vysvětlí nacistické snahy o 
likvidaci českého národa v letech 1939 – 1945, uvede konkrétní příklady realizace těchto 
záměrů; objasní formy a způsoby boje československých občanů za svobodu a vlast uvede 
některé významné osobnosti odboje a vysvětlí význam jejich činnosti; popíše holocaust a 
genocidu Romů; popíše způsoby persekuce občanů, které komunistický režim u nás označil 
za své nepřátele; uvede konkrétní příklady boje proti komunismu a osobnosti, které se 
dokázali v tomto boji účinně angažovat; vysvětlí pojem „pražského jara“ a jeho podstatu; 
představí některé osobnosti „pražského jara“ a „sametové revoluce“; vysvětlí pojem 
„sametová revoluce“; objasní příčiny, průběh a následky rozpadu Československa  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
současnost jako výsledek historického vývoje 

SOUDOBÝ SVĚT A EVROPA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, k jakým nadnárodním 

uskupením ČR patří a jaké jí z toho plynou 

závazky 

uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, 

rozvojových a zemí velmi chudých (včetně 

lokalizace na mapě) 

na příkladech z hospodářství, kulturní 

sféry nebo politiky popíše, čemu se říká 

globalizace 

na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) 

vysvětlí, jakých metod používají teroristé 

a za jakým účelem 

uvede hlavní problémy dnešního světa 

(globální problémy), lokalizuje na mapě 

ohniska napětí v soudobém světě 

popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti 

a výhody z členství v EU plynou našim 

občanům 

Problémy současného světa 

Civilizační sféry: velmoci, vyspělé státy a 

rozvojové země 

Náboženské konflikty jako hrozba míru ve světě 

Ohniska konfliktů v soudobém světě, příčiny, 

možnosti řešení 

Co je globalizace, příčiny a důsledky globalizace, 

trvale udržitelný rozvoj 

Evropská unie 

Skladba a cíle EU, orgány EU 

Postavení ČR ve světě, zahraniční politika ČR, ČR 

jako člen EU, OSN, NATO 

Činnost OSN a NATO ve světě, symboly, cíle a 

poslání 
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komentář 

pojmenuje globální problémy soudobého světa, vysvětluje jejich podstatu; popisuje civilizační 
sféry soudobého světa, uvede příklady velmocí, vyspělých států a rozvojových zemí, posoudí 
jejich úlohu a problémy, charakterizuje hlavní světová náboženství; popisuje skladbu a cíle 
EU, orgány EU a jejich poslání, postavení ČR v EU, klady a zápory členství ČR v EU popisuje 
funkci OSN a NATO, uvádí konkrétní příklady činnosti OSN ve světě při ochraně míru  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
oficiální stránky institucí 

4.3. Přírodovědné vzdělávání 

4.3.1. Fyzika 

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 a je rozdělena do šesti okruhů: mechanika, 
termika, elektřina a magnetismus, vlnění a optika, vesmír. 

Žáci se učí samostatně vyhledávat a srovnávat informace, vytvářet si vlastní názor. Poznatky z 
předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a s odborným výcvikem 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: 

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, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. 
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MECHANIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

určí mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly 

vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

určí výslednici sil působících na těleso 

aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh 

Jednotky SI, převody základních jednotek, 

Přímočarý pohyb, jeho rychlost a dráha, pohyb 

po kružnici 

Newtonův pohybový zákon, setrvačnost, tíhová 

síla, volný pád 

Kinetická a potenciální energie, mechanická 

práce 

Posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil 

Tlak a jeho měření, Pascalův a Archimédův 

zákon, jeho využití v praxi 

 

  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
jednoduché animace fyzikálních modelů 

TERMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) 

popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů 

popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

Teplota a její měření, teplotní roztažnost látek, 

využití v praxi 

Teplo, práce, přeměny vnitřní energie tělesa 

Tepelné motor 

Přeměna skupenství, struktura pevných látek, 

skupenské teplo, využití v praxi 

 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS 

Výstup – Žák Učivo 

popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 

řeší úlohy s elektrickými obvody s 

použitím Ohmova zákona 

popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN 

určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem 

popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

Náboj tělesa, el. síla, el. pole, kapacita 

Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon, 

způsoby zapojení 

Polovodiče a jejich využití 

Magnetické pole, magnetické pole elektrického 

proudu, elektromagnetická indukce, využití 

elektromagnetické cívky 

Vznik střídavého a stejnosměrného proudu, 

přenos energie, transformace, bezpečnost práce 

VLNĚNÍ A OPTIKA 

Výstup – Žák Učivo 

rozliší základní druhy mechanického Druhy vlnění 
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vlnění a popíše jejich šíření 

charakterizuje základní vlastnosti zvuku 

chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu 

charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích 

řeší úlohy na odraz a lom světla 

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho 

vad 

popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 

Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, ochrana proti hluku 

Rychlost světla, odraz a lom 

Zrcadla, čočky, oko 

Elektromagnetické záření, druhy, využití 

FYZIKA ATOMU 

Výstup – Žák Učivo 

popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony 

vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným zářením 

popíše princip získávání energie v 

jaderném reaktoru 

Model atomu, laser 

Nukleony, radioaktivita, jaderné zařízení 

Jaderná energie a její využití 

VESMÍR 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje Slunce jako hvězdu 

popíše objekty ve sluneční soustavě 

zná příklady základních typů hvězd 

Slunce, planety a jejich vzájemný pohyb, komety 

Hvězdy a galaxie 

4.3.2. Chemie 

Přírodní věda Chemie 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 je dělena do tří okruhů: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a 
biochemie. 

Poznatky z předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a s odborným výcvikem a 
samozřejmě s průřezovými tématy. 

 

Metody a formy výuky: 
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Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, skupinové diskuse, vyvození poznatků, 
exkurze. Je využívána audiovizuální technika, velký důraz je kladen na samostatnou i 
skupinovou práci žáků, především při některých školních a žákovských projektech. 

 

Hodnocení 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. Kritéria hodnocení vychází 
z Klasifikačního řádu školy. 

 

1. ročník, 1 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 

vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení 

Klasifikace látek, chemicky čistá látka, směsi, 

dělení směsí  

Základní částice látek: atomy, molekuly, ionty, 

prvky, sloučeniny  

Jádro a obal atomu, protonové nukleonové číslo, 

izotopy, orbitaly, valenční orbitaly  

Periodický zákon D. I. Mendělejeva, periodická 

tabulka a její členění  

Elektronegativita, podmínky vzniku vazby, 

polarita chemické vazby 

Chemické reakce a jejich zápisy, relativní 

atomová a molekulová hmotnost, látkové 

množství, výpočty z rovnic, hm. zlomek  

Rozpustnost, dělení roztoků, výpočet 

koncentrace 

komentář 

popisuje strukturu jádra a obalu, podstatu radioaktivity, vznik chemické vazby  

ANORGANICKÁ CHEMIE, NEKOVY, KOVY 

Výstup – Žák Učivo 

provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

tvoří chemické vzorce a názvy 

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 

Oxidační číslo, názvosloví oxidů, hydroxidů, 

kyselin a jejich solí, obecné vlastnosti 

anorganických látek (kovů a nekovů)  

H, O, S, halogeny, N, P, C, Si, 

Vybrané kovy – Al, Sn, Pb, Mn, Ni, Cu, Zn, Au, 

Cr, Fe  

Rizika úniku nebezpečných látek, radiační 

havárie, vliv anorganických sloučenin a prvků na 

zdraví a životní prostředí 
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pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
vliv nepřírodních látek a vliv změn koncentrací v přírodních látkách na život 

ORGANICKÁ CHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a 

tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy 

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 

Prvkové složení, druhy řetězců, vzorce 

organických sloučenin, rozdělení organických 

látek 

Uhlovodíky a jejich důležité deriváty (alkany, 

alkeny, alkiny, areny, alkoholy, aldehydy, 

organické kyseliny a jejich soli), jejich praktické 

využití 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
vliv nepřírodních látek a vliv změn koncentrací v přírodních látkách na život 

BIOCHEMIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky 

popíše vybrané biochemické děje 

Přírodní látky, biogenní prvky  

Nejdůležitější přírodní látky  

Tuky, cukry, bílkoviny, vitaminy, hormony, 

enzymy, alkaloidy, RNA, DNA  

Vybrané biochemické děje 

Zpracování masa, mléka, tuků 

komentář 

charakterizuje chemické děje v živých organismech, chemické složení živých organismů  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
vlivy přírodních látek na zdraví 

4.3.3. Základy ekologie 

Cíle předmětu Základy ekologie vychází z komplexního chápání vztahů člověka a prostředí. 
Environmentální problematika je zahrnuta především v oblasti přírodovědné, sociální a 
částečně i v oblasti estetické, zdravotní a v přístupu k životu vůbec. 

V odborné složce vzdělávání závisí začlenění environmentální problematiky do odborných 
obsahových okruhů na specifice daného směru a oboru vzdělání. Většinou se jedná o okruhy 
zaměřené na materiálové a energetické zdroje, kvalitu pracovního prostředí, vlivu pracovních 
činností na zdraví a životní prostředí. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Přírodovědné vzdělávání, část 
Biologické a ekologické vzdělávání. 

Výuka je členěna do okruhů – (obecná) Ekologie, Člověk a životní prostředí, Základy biologie. 
Při nich dochází k formování žádoucích vztahů, postojů a návyků k životnímu prostředí. 
Učivo také pokrývá průřezové téma Člověk a životní prostředí. 
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Žáci ke své práci používají odbornou literaturu, časopisy, internet a kontaktují se s 
konkrétními problémy přímo v reálu. 

 

Formy výuky: 

Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, samostatné referáty na dané téma a 
společné exkurze. Je využívána audiovizuální technika. 

 

Hodnocení výsledků žáků: 

Hodnocení výsledků je v souladu s klasifikačním řádem a je prováděno průběžně, komplexně 
a objektivně. Podklady pro hodnocení vyučující získává těmito způsoby: 

• Soustavným pozorováním žáka při plnění zadaných úkolů a jeho připravenosti na 
vyučování (aktivita žáka při vyučování, jeho samostatnost, schopnost řešení zadaných 
úkolů…). 

• Průběžnými učitelskými testy - které jsou zaměřeny na teoretické znalosti a jsou 
zařazovány vždy po probrání příslušného tematického celku. 

• Ústním zkoušením – žák by měl být dle školního klasifikačního řádu za pololetí 
dvakrát ústně zkoušen. 

• Hodnocením zadaných samostatných prací. 
• Hodnocením praktických dovedností. 

 
2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

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

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

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

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

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

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

Odborné kompetence 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí. 

EKOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí základní ekologické pojmy 

charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a 

biotické faktory prostředí (populace, 

společenstva, ekosystémy) 

charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

uvede příklad potravního řetězce 

Základní ekologické pojmy 

Ekologické faktory prostředí 

Potravní řetězce 

Koloběh látek v přírodě a toky energie 

Typy krajiny 
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popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

charakterizuje různé typy krajiny a její 

využívání člověkem 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

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  

Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím, dopady činností člověka na životní 

prostředí  

Přírodní zdroje energií a surovin  

Globální problémy  

Ochrana přírody a krajiny  

Nástroje společnosti na ochranu životního 

prostředí  

Zásady udržitelného rozvoje společnosti  

Odpovědnost jedince za ochranu přírody a 

životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
učivo zcela zapadá do průřezového tématu 

ZÁKLADY BIOLOGIE 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav 

Vznik a vývoj života na Zemi 

Vlastnosti živých soustav (metabolismus, 

dráždivost, adaptace, evoluce) 

Buňka bakteriální, rostlinná, živočišná 

Dědičnost a proměnlivost organismů, vliv 
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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 

uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

zdůvodní význam zdravého životního stylu 

prostředí 

Biologie člověka. Stavba a funkce orgánových 

soustav 

Zdraví a nemoc 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
člověk jako součást vývoje přírody 

4.4. Matematické vzdělávání 

4.4.1. Matematika 

Cílem předmětu Matematika je směrování k poznatku žáků, že matematika se hodí v řadě 
životních situací (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím 
zaměstnání, volném čase apod.) a že kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci 
průpravnou. 

Cílem jednotlivých tematických celků je především dále rozvinout a upevnit matematické 
kompetence, které si žáci přinesou ze základní školy. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Matematické vzdělávání, částečně jsou 
zde plněny i okruhy z oblasti Společenskovědního vzdělávání a Ekonomického vzdělávání a to 
především v oblasti finanční gramotnosti. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

• využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s 
matematikou; 

• efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, 
objemu, povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny pod.); 

• matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit 
výsledek řešení vzhledem k realitě; 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 53 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

• zkoumat a řešit problémy; 

• orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky 
vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, 
diagramů a tabulek, správně se matematicky vyjadřovat. 

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

• pozitivní postoj k matematickému vzdělávání; 

• motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 

• důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 

 

Metody a formy výuky: 

Používají se výklad a rozhovor pro připomenutí teoretických základů a cvičení – provádění 
zápisů a výpočtů, doplňování hodnot, vyhledávání údajů a dat. 

Při připomínání poznatků a jejich aplikace se využívá samostatná práce žáků, skupinová 
práce, učení druhého. 

 

Hodnocení probíhá na základě výsledků krátkých testů (příklady zaměřené k opakované 
problematice) a písemných prací. Žáci mají možnost přihlásit se k ústnímu zkoušení. Dále je 
hodnocena pozornost a aktivita v hodinách. Dále je hodnocena pozornost a aktivita v 
hodinách a také dobrovolné domácí úkoly, kdy žáci naleznou zajímavý matematický problém 
související s probraným učivem a připraví ukázkové řešení. Kritéria hodnocení vycházejí z 

Klasifikačního řádu SŠŽTS Šumperk. 

 1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

• používat pojmy kvantifikujícího charakter; 

• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a 
využít pro dané řešení. 

ARITMETIKA 

Výstup – Žák Učivo 

provádí aritmetické operace s 

přirozenými a celými čísly 

používá různé zápisy racionálního čísla, 

převádí jednotky délky, času a hmotnosti 

provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly 

zaokrouhlí desetinné číslo 

znázorní reálné číslo na číselné ose 

používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu 

určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru 

provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným mocnitelem 

Přirozená čísla a početní operace v N, dělitelnost 

čísel (2,3,4,5,6,9,10,11)  

Celá čísla a operace s nimi  

Racionální čísla a operace s nimi  

Desetinná čísla a operace s nimi, zaokrouhlování  

Procenta  

Trojčlenka (přímá a nepřímá úměrnost)  

Poměr  

Mocniny a odmocniny 
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komentář 

řeší praktické úlohy na jednoduché úročení  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
matematicko-logické hry k procvičení přesnosti a rychlosti 

LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ ROVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, 

úpravách výrazů a rovnic 

Lineární rovnice o jedné neznámé  

Kvadratické rovnice o jedné neznámé  

Slovní úlohy  

Vyjádření neznámé ze vzorce 

komentář 

řeší kvadratické rovnice i neúplné  

 

 2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

• správně používat a převádět běžné jednotky; 

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

ROVNICE A NEROVNICE 

Výstup – Žák Učivo 

řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

Mnohočleny, jejich sčítání, odčítání a násobení  

Vyjádření neznámé ze vzorce v technických 

vzorcích  

Intervaly (znázornění na čís. ose, průnik, 

sjednocení)  

Absolutní hodnota  

Lineární nerovnice o jedné neznámé  

Soustavy lin. nerovnic o jedné neznámé  

Soustavy lin. rovnic o více neznámých  

Slovní úlohy 

komentář 

řeší vybranými metodami soustavy lineárních rovnic a praktické úlohy vedoucí na soustavu 
rovnic  

FUNKCE 

Výstup – Žák Učivo 

sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

interpretuje údaje vyjádřené v 

diagramech, grafech a tabulkách 

Základní pojmy – funkce, definiční obor, obor 

funkčních hodnot, graf 

Typy funkcí: 

Lineární funkce 

Přímá úměrnost 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 55 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

Konstantní funkce 

Nepřímá úměrnost 

PLANIMETRIE 

Výstup – Žák Učivo 

sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník z daných 

prvků a určí jejich obvod a obsah, převádí 

jednotky obsahu 

užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu 

od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho velikost 

rozliší shodné a podobné trojúhelníky a 

své tvrzení zdůvodní užitím vět o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice 

řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a 

věty Pythagorovy 

Základní pojmy a označení 

Trojúhelník, shodnost a podobnost trojúhelníků 

Konstrukce trojúhelníku 

Pravoúhlý trojúhelník – Pythagorova věta, 

goniometrické funkce 

Mnohoúhelníky, čtyřúhelníky 

Pravidelné mnohoúhelníky 

Kruh, kružnice 

Kombinované (složené) útvary 

TĚLESÁ 

Výstup – Žák Učivo 

určí vzájemnou polohu bodů, přímek a 

rovin 

rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel) a určí jejich povrch a objem 

aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách 

Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin  

Krychle, kvádr  

Pravidelný hranol  

Válec  

Pravidelný jehlan  

Rotační kužel  

Koule  

Kombinovaná (složená) tělesa 

 3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

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, 

MATEMATICKÉ KOMPETENCE 

• aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích; 

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

VÝRAZY 

Výstup – Žák Učivo 

provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy 

rozloží mnohočlen na součin a užívá 

Výrazy, hodnota výrazu 

Početní operace s výrazy (+, -, .) 

Rozklad na součin (vytýkání, rozkladové vzorce) 
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vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a 

rozdíl druhých mocnin 

Lomené výrazy (podmínky, zjednodušování 

lomených výrazů a operace s nimi) 

PRÁCE S DATY 

Výstup – Žák Učivo 

vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data 

porovnává soubory dat 

určí četnost znaku a aritmetický průměr 

Tabulky a grafy 

Jednoduché zpracování dat 

ZÁKLADY FINANČNÍCH VÝPOČTŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům 

vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

dovede sestavit fiktivní odpovědný 

rozpočet životních nákladů 

dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda konkrétní služby 

jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo 

nutné a výhodné 

Rozdíl mezi jednoduchými výpočty s % a vzorci 

finanční matematiky 

Ekonomické výpočty a praktické příklady 

komentář 

řeší příklady z oblasti finanční gramotnosti  

4.5. Estetické vzdělávání 

4.5.1. Estetická výchova 

Cíle estetického vzdělávání, které významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke 
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života, nejsou 
naplňovány v jednom specifickém předmětu, ale díky svému nadpředmětovému charakteru 
se prolíná v jiných vyučovacích předmětech a to především v Občanské nauce a v Českém 
jazyce a literatuře.  

Tyto dva předměty se nejvíce podílí na tom, aby žáci:  

• uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;  

• chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;  

• chápali význam umění pro člověka;  

• správně formulovali a vyjadřovali své názory;  

• přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; 
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• podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim 
vytvořen pozitivní vztah;  

• získali přehled o kulturním dění;  

• uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.  

Samozřejmě i v dalších předmětech včetně odborných některá témata více či méně přispívají 
k estetické výchově. 

4.6. Vzdělávání pro zdraví 

4.6.1. Tělesná výchova 

Cílem předmětu Tělesná výchova je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit 
radosti z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení sportovní a pohybové 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 z předmětu jsou propojovány s dalšími předměty a s celkovým životním stylem 
žáků. 

 

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: 

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. 
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 1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si 
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 
a chování v různých situacích. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

HYGIENA A BEZPEČNOST, PRVNÍ POMOC 

Výstup – Žák Učivo 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě i jiným 

popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

 

komentář 

- chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolužáků - dodržuje základní hygienické a 
bezpečnostní normy - poskytne první pomoci sobě a jiným 

 

AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu z 

nabídky pohybových aktivit 

uplatňuje zásady sportovního tréninku 

dovede rozvíjet a rozvíjí svalovou sílu, 

rychlost, vytrvalost, obratnost a 

pohyblivost 

využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

Atletika  

Speciální běžecká cvičení, abeceda  

Běhy - 60, 100, 800(D), 1000(H), fartlek, 

rovinky, starty, úseky  

Skoky - daleký, vysoký, metodika, odrazy, 

odpichy  

Vrhy a hody- koule 3 kg, 5kg, míček, granát, 

metodika a technika 

Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí - přeskok 

Prostná  

Šplh - tyč  

Aerobik  

Úpoly  

Pády, přetahy, přetlaky  

Tělesná cvičení  

Pořadová, všestranně rozvíjející,  

Kondiční, kompenzační, relaxační,  

Vyrovnávací, zdravotní  

Testování tělesné zdatnosti 
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komentář 

zvládne rozcvičení všeobecné a speciální (abeceda, strečink); uplatňuje základní techniku 
vybraných atletických disciplín, ovládá jejich pravidla; uvědomuje si prospěšnost pohybu v 
přírodě; zná své běžecko-skokansko-vrhačské limity; porozumí škodlivosti používání 
dopingu; zlepšuje své absolutní i relativní výkony; koordinuje své pohyby; zná zásady 
dopomoci a záchrany, poskytne ji; zlepšuje svoji prostorovou orientaci; zlepšuje své rytmické 
a hudební vnímání; nezneužívá svých silových dispozic; respektuje soupeře, rozliší nutnou 
sebeobranu; uvědomí si důležitost rozcvičení a protažení před i po tělesném výkonu; vnímá 
pozitivně nutnost posilování a protahování zanedbaných svalových skupin; uvědomuje si 
důležitost relaxace; uvědomuje si význam pravidelného pohybu na zvyšování svých 
pohybových dovedností; zhodnotí svoji zdatnost  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
záznamy rekordů, porovnávání podmínek, sportovní archívy 

 

AKTIVITY KOLEKTIVNÍ 

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 

dovede připravit prostředky k 

plánovaným pohybovým činnostem 

ovládá základní herní činnosti jednotlivce 

a participuje na týmovém herním výkonu 

družstva 

dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

dovede rozlišit jednání fair play od 

nesportovního jednání 

Kopaná - přihrávka, zpracování, střelba,  

Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, obrana, 

hra  

Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra  

Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, 

příjem, hra  

Ostatní - sálová kopaná, frisbee, florbal, 

nohejbal, stolní tenis, badminton, tenis  

Pohybové hry  

Drobné, závodivé, motivační, štafetové  

Lyžování, základy běžeckého lyžování 

Chování v horském prostředí 

komentář 

zlepší se v základních herních činnostech jednotlivce; dává své schopnosti ve prospěch 
kolektivu; řídí se pravidly vybraných her; zná základní taktické požadavky her; chápe 
signalizaci rozhodčího a řídí se jí; uvědomuje si důležitost každého člena týmu a jeho přínos, i 
svůj; nebojí se konfrontace; zlepší svůj herní projev ze základní školy; využívá své pohybové 
schopnosti a dovednosti; chápe důležitost týmové práce  

 
2. ročník, 1 h týdně, povinný 

AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích 

Atletika 

speciální běžecká cvičení, abeceda 

Běhy - 60,100, 800(D), 1500(H), fartlek, rovinky, 

starty, úseky 

Skoky - daleký, vysoký- zdokonalování, odrazy, 
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využívá různých forem turistiky 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

odpichy 

Vrhy a hody - koule 3 kg, 5kg – technika, míček, 

granát 

Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí - přeskok 

Prostná 

Šplh - tyč 

Aerobik 

Úpoly 

Pády, přetahy, přetlaky - herní formou 

Tělesná cvičení 

Pořadová, všestranně rozvíjející, 

Kondiční, kompenzační, relaxační, 

Vyrovnávací, zdravotní 

Testování tělesné zdatnosti 

 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;  

AKTIVITY KOLEKTIVNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii 

dovede se zapojit do organizace turnajů a 

soutěží 

dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích 

dovede rozlišit jednání fair play od 

nesportovního jednání 

Sportovní hry  

Kopaná - individuální činnost jednotlivce, hra, 

taktika  

Softbal - házení, chytání, odpal, taktika 

Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra, 

obrana, taktika  

Odbíjená - odb. vrchem, spodem, podání, příjem, 

hra  

Ostatní - sálovka, frisbee, florbal, nohejbal – hra, 

stolní tenis, tenis, badminton  

Pohybové hry, drobné, štafetové 

 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

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

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

AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

Speciální běžecká cvičení, abeceda 

Běhy - 60,100, 800 (D), 3000 (H), fartlek, 
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vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců 

sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci; navrhne kondiční program 

osobního rozvoje a vyhodnotí jej 

dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit 

je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby, hudebně 

pohybové motivy a vytvořit pohybovou 

sestavu (skladbu) 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem k 

požadavkům budoucího povolání; 

uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat 

si pohybový režim ve shodě se zjištěnými 

údaji 

pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit 

kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu 

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

rovinky, starty, úseky 

Skoky - daleký, vysoký - upevnění techniky, 

odrazy, odpichy 

Vrhy a hody - koule 4 kg, 6kg, míček, granát, 

technika - upevnění 

Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou 

Cvičení na nářadí - přeskok 

Prostná 

Šplh - tyč 

Aerobik 

Úpoly 

Pády, přetahy, přetlaky - herní formou 

Tělesná cvičení 

Pořadová, všestranně rozvíjející, 

Kondiční, kompenzační, relaxační, 

Vyrovnávací, zdravotní 

Testování tělesné zdatnosti 

 

AKTIVITY KOLEKTIVNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá základní herní činnosti jednotlivce 

a participuje na týmovém herním výkonu 

družstva 

dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích 

dovede rozlišit jednání fair play od 

nesportovního jednání 

Kopaná - systémy, obrana, hra, taktika, akce  

Softbal - házení, chytání, odpal, pohyb, obrana, 

hra  

Košíková - dribling, střelba, přihrávky, hra, 

obrana, útok, akce 

Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání, 

příjem, hra  

Ostatní - sálovka, frisbee, florbal, nohejbal – hra, 

tenis, stolní tenis, badminton  

Pohybové hry, drobné, štafetové 

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  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
sportovní kolektiv jako miniatura společnosti 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 62 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních 
technologiích 

4.7.1. Informační a komunikační technologie 

Cílem předmětu Informační a komunikační technologie je připravovat žáky v takzvané 
informační gramotnosti. Jde jak o souhrn konkrétních znalostí a návyků k efektivnímu 
využívání prostředků informačních a komunikačních technologií při práci s informacemi, tak 
i o motivaci a schopnosti nové informace samostatně aktivně vyhledávat a zvládat nové 
postupy a technologie na základě takto získaných informací. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka probíhá v počítačových učebnách. Maximálně se využívá internet. Žáci jsou 
podněcováni k aktivitě, neboť řadu znalostí by si měli přinést již ze základní školy. V prvním 
ročníku se připomenou základy hardware a software a procvičí se práce s internetem a 
komunikace. Druhý ročník je vyčleněn k práci v oblasti základních činností (práce s textem, 
tabulkami, grafikou), žákům pak jsou prezentovány ukázky z oborově zaměřených aplikací. 
Třetí ročník je využit k procvičování praktických činností v probraných oblastech a případné 
prohloubení znalostí a rozšíření dovedností. Konkrétní témata si vyučující stanoví v 
tematickém plánu. 

Poznatky z předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a s odborným výcvikem ne 
náhodou je název předmětu totožný s názvem jednoho s průřezových témat. 

 

Metody a formy výuky: 

Je používána forma výkladu, dále pak metody pozorování a demonstrace, řízená praktická 
činnost a samostatná praktická činnost. Je využíván dataprojektor, velký důraz je kladen na 
samostatnou i skupinovou práci žáků, podporováno je učení žáka žákem. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno numericky. Známkou je žák hodnocen za samostatnou práci, 
některé oblasti jsou ověřovány formou testu. Využívá se soutěživosti žáků (splnění úkolu na 
rychlost). Je sledována průběžně aktivita žáka při vyučování, práce se zdroji informací, účast 
na diskusi ke konkrétnímu problému. Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 
technologií; 

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 
komunikace; 

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 
Internet. 
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PŘEHLED HARDWARE 

Výstup – Žák Učivo 

používá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál) 

Historie počítačů 

Části a díly počítače 

Periferní zařízení, připojení a nastavení 

ÚVOD DO SOFTWARE 

Výstup – Žák Učivo 

je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických a 

technologických) spojených s používáním 

výpočetní techniky 

aplikuje výše uvedené – zejména aktivně 

využívá prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením 

Přehled oblastí využití 

Problematika ochrany počítačů a dat 

Právní minimum pro činnost s počítači 

komentář 

uvede příklady použití VT pro práci i zábavu; používá antivirový software; seznámí se s 
autorským zákonem  

OPERAČNÍ SYSTÉM 

Výstup – Žák Učivo 

nastavuje uživatelské prostředí 

operačního systému 

orientuje se v běžném systému – chápe 

strukturu dat a možnosti jejich uložení, 

rozumí a orientuje se v systému adresářů, 

ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, 

mazání), odlišuje a rozpoznává základní 

typy souborů a pracuje s nimi 

využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

OS jako specifický druh software, jeho úloha 

Možnosti nastavení 

Základní práce se soubory, typy souborů 

Trendy 

komentář 

historie OS, geneze Windows, alternativní OS; soubory zakládá, ukládá, kopíruje, maže, 
komprimuje a dekomprimuje, vyhledá; nastavuje spouštění aplikací podle typu, nastavuje 
připojený hardware  

 

UŽITÍ TEXTOVÉHO EDITORU 

Výstup – Žák Učivo 

vytváří, upravuje a uchovává 

strukturované textové dokumenty 

Zásady tvorby textů  

Úpravy textů 
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komentář 

typografická pravidla; strukturování textů; šablony 

INTERNET A KOMUNIKACE 

Výstup – Žák Učivo 

chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky 

samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak 

její přijetí a následné otevření 

využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…) 

ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat 

volí vhodné informační zdroje k 

vyhledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, způsoby) k 

jejich získávání 

získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání 

zaznamenává a uchovává textové, grafické 

i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

Počítačové sítě - základní pojmy a prvky 

Využití ke komunikaci 

Internet jako zdroj informací, jejich vyhledávání 

a ukládání 

pokrytí průřezových témat 

ODS 
prezentace politických stran, diskuse a komentáře, organizování skupin prostřednictvím IKT 

ČŽP 
sledování událostí, komentáře 

 
2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem a databází (editace, 

vyhledávání, filtrování, třídění, 

matematické operace, základní funkce, 

tvorba jednoduchého grafu, příprava pro 

tisk, tisk) 

zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upravuje 

Užití tabulkového programu 

Užití grafických programů (úprava fotografií, 

tvorba kreseb) 

Tvorba prezentace 
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komentář 

typografická pravidla, zásady tvorby textů, šablony; tabulka jako nástroj k výpočtům, tabulka 
jako nástroj pro zpracování údajů (databáze)  

VHODNÉ APLIKACE PRO OBORU 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje s dalšími aplikacemi používanými 

v příslušné profesní oblasti 

 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
software používaný v konkrétních podnicích 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k 
řešení problému, navrhnout způsob řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 
vzdělávání. 

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI 

• učit se používat nové aplikace; 

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

PRAKTICKÁ ČINNOST 

Výstup – Žák Učivo 

používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

má vytvořeny předpoklady učit se 

používat nové aplikace, zejména za 

pomoci manuálu a nápovědy, uvědomuje 

si analogie ve funkcích a ve způsobu 

ovládání různých aplikací 

vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

V návaznosti na ostatní předměty užívá známý 

software, 

vyhledává, instaluje a učí se užívat dosud 

neznámý software, 

zpracovává samostatně zadané úlohy (projekty), 

pracuje s dostupnými výukovými programy (z 

Internetu) 
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správně interpretuje získané informace a 

výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem 

na jejich další uživatele 

uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení 

konkrétního problému 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
nabídky práce, dalšího vzdělávání, katalogy pozic 

4.8. Ekonomické vzdělávání 

4.8.1. Ekonomika 

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: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické vzdělávání. 

V jednotlivých tematických celcích se žák seznámí se základními ekonomickými pojmy, 
podmínkami pro vznik trhu, zákony trhu a fungováním tržního mechanismu, s pracovně-
právními vztahy, se způsoby vzniku a ukončení pracovního poměru, organizací pracoviště, 
druhy škod a odpovědností za škody, s podmínkami pro samostatné podnikání, zejména 
podle Živnostenského zákona a s 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, naučí se založit a disponovat s běžným účtem, 
vypočítat mzdu, daň z příjmu a pojištění, seznámí se s konstrukcí státního rozpočtu, orientuje 
se ve vedení evidencí a vyplňování příslušných tiskopisů. 

Obsah předmětu navazuje na obsahový okruh společenskovědního vzdělávání RVP probírané 
v předmětu Občanská nauka, v Matematice jsou položeny základy finanční gramotnosti. 

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. 
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3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

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

• zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; 
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 
měnícím se pracovním podmínkám; 

• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o 
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 
představami a předpoklady; 

• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 
vzdělávání; 

• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; 
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou 
tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 

Odborné kompetence 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• chápali kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého 
jména podniku. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• vysvětlí pojmy sociální a zdravotní pojištění a jejich význam pro zaměstnance. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 
ohodnocení; 

• vynakládá finanční prostředky s ohledem na své finanční možnosti; 

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v 
běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální 
dopady. 

ZÁKLADY TRŽNÍ EKONOMIKY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, co má vliv na cenu zboží 

správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníků, místa a období 

rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň 

Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus 

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, 

Zboží, cena, tržní mechanizmus 
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nabídky 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
vliv ekologie na trhu (Bio výrobky apod.) 

ZAMĚSTNANCI 

Výstup – Žák Učivo 

dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele a 

úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti 

popíše, co má obsahovat pracovní 

smlouva 

popíše hierarchii zaměstnanců v 

organizaci, jejich práva a povinnosti 

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech 

Pracovní poměr, zaměstnanost, úloha úřadu 

práce, nezaměstnanost 

Vznik, změna a ukončení prac. poměru, prac. 

smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele 

Organizace práce na pracovišti, druhy škod a 

možnosti předcházení škodám, odpovědnost 

zaměstnance a zaměstnavatele, ustanovení 

občanského zákona a zákoníku práce 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
náplň učiva se v podstatě kryje s průřezovým tématem 

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat jejich 

základní znaky 

vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet 

posoudí vhodné formy podnikání pro obor 

na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu (OSVČ) 

Podnikání, právní formy, podnikatel 

Podnikání podle živnostenského zákona 

Podnikání podle obchodního zákoníku, druhy 

obchodních společností, typy družstev 

komentář 

popisuje zakládání a ukončení živnosti, orientuje se v živnostenském zákoně a v obchodním 
zákoníku  

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 

Struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný 

majetek  

Inventarizace majetku, odepisování majetku  

Struktura zdrojů majetku, vlastní a cizí zdroje 

majetku, pojištění majetku  

Kalkulace nákladů, metody kalkulace,  
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řeší jednoduché kalkulace ceny Náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

komentář 

orientuje se v základní účetní evidenci majetku (skladová karta, výdejka, příjemka, 
objednávka, účtenka, apod.); řeší jednoduché rovnoměrné odpisy, orientuje se ve zrychlených 
odpisech; řeší problematiku přijaté zakázky, vyhotovení a vede podklady pro zakázkový list a 
následné vyúčtování  

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
vliv ekologie na ekonomiku podniku 

 

PENÍZE, MZDY, DANĚ, POJISTNÉ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a 

zdravotní pojištění 

orientuje se v platebním styku a smění 

peníze podle kurzovního lístku 

vyplňuje doklady souvisejících s pohybem 

peněz 

řeší jednoduché výpočty mezd 

vysvětlí úlohu státního rozpočtu v 

národním hospodářství 

orientuje se v daňové soustavě, 

charakterizuje význam daní pro stát 

řeší jednoduché příklady výpočtu daně z 

přidané hodnoty a daně z příjmu 

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

vypočte sociální a zdravotní pojištění 

dovede si zřídit peněžní účet, provést 

bezhotovostní platbu, sledovat pohyb 

peněz na svém účtu 

dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a 

pracovní zařazení odpovídají pracovní 

smlouvě a jiným písemně dohodnutým 

podmínkám 

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu, vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda konkrétní služby 

jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo 

nutné a výhodné 

Peníze, valuty, devizy, hotovostní a bezhotovostní 

styk 

Centrální banka, komerční banka 

Mzda, druhy mezd podle výpočtu, (základní 

mzda, hrubá mzda, čistá mzda), mzda časová, 

mzda úkolová, podklady pro jejich výpočet, 

postup při výpočtu 

Státní rozpočet, zdroje státního rozpočtu 

Daňová soustava, rozdělení daní, daně přímé a 

daně nepřímé 

Pojišťovací soustava, zákonné pojištění a 

komerční pojištění 

Sociální a zdravotní pojištění 
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DAŇOVÁ EVIDENČNÍ POVINNOST 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v daňové soustavě, 

charakterizuje význam daní pro stát 

vyhotoví daňový doklad 

vede daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce daně z přidané hodnoty 

vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k 

dani z přidané hodnoty 

Zásady a vedení daňové evidence 

Daňová evidence, správa daní, podklady pro 

evidenci 

Daňová přiznání fyzických osob 

Ocenění majetku a závazků v daňové evidenci 

Zákony o daních 

 

 

  

komentář 

vede evidenci pro vyhotovení daňového dokladu (výdejky, příjemky na materiál, zakázkový 
list, kalkulace, apod.); orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát, 
daně přímé a nepřímé  

pokrytí průřezových témat 

IKT 
formuláře na internetu, el. komunikace s institucemi 
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4.9. Odborné vzdělávání 

4.9.1. Odborné kreslení 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům vědomosti a nezbytné 
dovednosti potřebné ke čtení a kreslení výkresů pozemních staveb a naučit je myšlenkově 
propojovat získané poznatky z oblasti technologie stavění do jejich grafického vyjádření ve 
formě stavebního výkresu. 

Čtení výkresů je chápáno jako základní prostředek komunikace mezi projektantem a 
pracovníkem v profesi zedníka. Předmět rozvíjí prostorovou představivost, učí žáky skicování 
jednoduchých konstrukcí, jako podkladu pro jednání se zákazníkem, spolupracovníky a 
jinými osobami na stavbě. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Odborné kreslení vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání a pokrývá 

obsahový okruh Technické zobrazování. Obsahové celky navazují na učivo předmětů 

Matematika, Stavební technologie, Materiály, Přestavby budov a Odborný výcvik. Současně 

Odborné kreslení pokládá základ všem předmětům, které předpokládají ve svých výstupech 

žákovy dovednosti z oblasti grafického vyjadřování. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• získal prostorovou představivost a propojoval získané informace o dílčích částech 
konstrukcí do celku v podobě objektu; 

• četl stavební výkresy objektů pozemních staveb a orientoval se v projektové 
dokumentaci; 

• aplikoval vědomosti získané v ostatních odborných předmětech do prostředí 
stavebního výkresu; 

•  výkresovou dokumentaci používal jako podklad k jednoduchým stavebním výpočtům; 

• zobrazoval jednoduché stavební konstrukce pomocí pravoúhlého zobrazování; 

• zhotovoval náčrty jednoduchých staveb a jejich částí; 

• práci si plánoval v čase a dodržoval termíny. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

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

• 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 a chápal jeho smysl; 

• 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. 
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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. Upřednostňovány jsou metody, ve kterých stojí v centru dění žák, který svou činností 
získává potřebné dovednosti. 

V předmětu budou využívány zejména: 

Z oblasti klasických metod: 

• výklad ve vazbě na žákovu práci s knihou; 

• názorně demonstrační metody (práce s obrazem, resp. grafickými nástroji a 
interaktivní tabulí); 

•  dovednostně-praktické metody (vytváření dovedností – technika rýsování, praktické 
čtení výkresů, technické písmo, samostatná práce do sešitu). 

Z metod aktivizujících: 

• problémové metody (žákovská práce s interaktivní tabulí). 

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

Výuka probíhá přednostně v odborných učebnách s interaktivní tabulí, popř. alespoň s 
možností datové projekce. Z důvodu nácviku dovedností je vhodné třídu dělit do skupin. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Při hodnocení je kladen důraz na: 

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

• správné pochopení a následnou aplikaci pravidel pro zakreslování, 

• schopnost aplikovat poznatky v praxi, 

• schopnost organizování a plánování práce v krátkém časovém horizontu, 

• schopnost dodržovat termíny, 

• individuální pokrok každého žáka. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci 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 klíčové kompetence: 

• kompetence k učení, 

• k řešení problémů, 

• komunikativní kompetence, 

• personální a sociální kompetence, 

• občanské kompetence a kulturní povědomí, 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 

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

 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence: 

1. ročník - zpracuje zprávu o absolvované akci, přijímá zpětnou vazbu při hodnocení svých 
výsledků a efektivně pracuje s chybou, plánuje si v čase postup pro provedení termínovaného 
úkolu. 

2. ročník - provádí výkaz výměr, stanoví strategii stanovených cílů, sepíše si osobní cíle v 
daném období, své činnosti si plánuje v čase s ohledem na míru zvládaného stresu, 
pravidelně vyhodnocuje dosahování svých cílů a plánuje další strategii. 

3. ročník - propojuje znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů do celku a uplatňuje je v 
oboru i v běžném životě. 

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 a kooperativní učení a metody 
směřující k rozvoji prosociálního chování. 

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 při technickém zobrazování, 

• ekologické aspekty jsou zdůrazňovány při návrhu jednoduché stavby. 

 
1. ročník, 1,5 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• překreslí jednoduchý půdorys a řez v měřítku a okótuje ho, 

• používá grafické značení hmot dle normy, 

• zakresluje zařizovací předměty do půdorysu, 

• popíše obsah stavebního výkresu, 

• čte technickou dokumentaci pozemních staveb, 

• vyhledá vhodný materiál v tabulkách, 

• v technických listech vyhledá požadované vlastnosti materiálu, 

• pro grafické vyjadřování ve stavebních výkresech aplikuje zásady normy pro 
zakreslování pozemních staveb. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• při kreslení stavebních výkresů dodržuje zásady zdravé pracovní činnosti a zásady 
hygieny práce. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• odvádí kvalitní práci. 
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POMŮCKY, TECHNIKA RÝSOVÁNÍ  

Výstup – Žák Učivo 

používá vhodné pomůcky pro rýsování 

dodržuje zásady správného sezení, 

vzdálenosti očí od rýsovací plochy 

Základní rýsovací pomůcky  

Technika kreslení a rýsování 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

Žáci si osvojují zásady zdravého způsobu práce při technickém zobrazování, správného sezení, 

vzdálenosti očí od rýsovací plochy, principy vhodného osvětlení. 

NORMALIZOVANÉPÍSMO 

Výstup – Žák Učivo 

napodobuje tvary technického písma, 

aktivně ho používá  

vysvětlí důležitost používání technického 

písma při technickém zobrazování 

Druhy technického písma  

Normalizované písmo  

Procvičování písma 

ZOBRAZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH GEOMETRICKÝCH TVARŮ 

Výstup – Žák Učivo 

konstruuje rovnoběžky a kolmice  

dělí úsečku na daný počet stejných dílů 

vynáší a dělí úhly úhloměrem i s použitím 

kružítka 

kružítkem vynáší často užívané úhly 90, 

45, 60, 30, 120  

narýsuje různé typy trojúhelníků a 

čtyřúhelníků 

konstruuje n-úhelníky s lichým a sudým 

počtem vrcholů 

uvede příklady využití mnohoúhelníků v 

praxi 

společně s učitelem konstruuje kružnice, 

elipsy, oblouky a křivky 

Lineární konstrukce  

- bod, polopřímka, přímka, úsečka, rovnoběžka, 

kolmice  

- rozpůlení úsečky  

- dělení úsečky na libovolný počet dílů  

- druhy úhlů  

- vynášení, přenášení a dělení úhlů  

 

Kreslení geometrických útvarů  

- trojúhelníky, čtyřúhelník, pětiúhelník, 

šestiúhelník, osmiúhelník, n-úhelník s lichým a 

sudým počtem vrcholů, kruh, kružnice, oblouk, 

elipsa 

ZOBRAZOVÁNÍV PRAVOÚHLÉM PROMÍTÁNÍ, ZOBRAZENÍ NÁZORNÉ 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje různé druhy zobrazování, jejich 

výhody a nevýhody 

narýsuje základní geometrická tělesa v 

kosoúhlém promítání 

vysvětlí princip pravoúhlého promítání na 

3 k sobě kolmé průmětny 

rozlišuje jednotlivé pohledy a směry 

promítání (půdorys, nárys, bokorys) 

konstruuje pravoúhlé průměty bodu, 

přímky, roviny 

zobrazuje v pravoúhlém promítání různá 

Zásady a způsoby zobrazování. 

Základní názvosloví, druhy promítání. 

Princip pravoúhlého promítání na tři k sobě 

kolmé průmětny. 

Zobrazení bodu v pravoúhlém promítání. 

Vazba půdorysu, nárysu, bokorysu - sdružené 

průměty. 

Řez, sklopený průřez. 

 

Názorná zobrazení - axonometrie, perspektiva, 

kosoúhlé promítání – informačně. 

Kosoúhlé zobrazení a pravoúhlé průměty 
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geometrická tělesa 

odvozuje z půdorysu nárys a bokorys 

základních geometrických těles: 

- hranatá tělesa, rotační tělesa, komolá tělesa, 

tělesa složená, tvary sklonitých střech včetně 

terminologie jejich částí. 

MAGNETICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OBJEKTŮ POZEMNÍCH 

STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam technické normalizace ve 

stavebnictví 

popíše rozmístění jednotlivých ploch na 

stavebním výkrese, význam a obsah 

popisového pole, výkres poskládá 

vyjmenuje druhy čar pro zakreslování a 

uvede příklady jejich použití ve výkrese 

vysvětlí způsob kótování ve stavebnictví, 

druhy kót, jednotlivé části kótování 

kreslí v měřítku, kótuje stavební výkresy 

pojmenuje a používá grafické značky pro 

značení hmot v řezech a zařizovacích 

předmětů 

z hlavy přepočítává do měřítek 1:100, 1:50, 

1:20, 1:10, 1:5 

pojmenuje a rozdělí stavební výkresy 

podle obsahu, účelu, měřítka, vysvětlí 

jejich užití v praxi 

vysvětlí princip zobrazení půdorysu, 

svislého řezu a technického pohledu 

objektu 

zobrazuje svislé stavební konstrukce v 

půdorysu a svislém řezu 

odvozuje z půdorysu nárys a bokorys 

zobrazuje a kótuje výplně otvorů 

zobrazuje povrchové úpravy 

zobrazuje dílčí stavební úpravy 

čte jednoduché stavební výkresy 

Normalizace v technickém kreslení  

- způsoby zobrazování na výkresech ve 

stavebnictví  

- požadavky na výkresy, členění výkresu  

- formáty, skládání výkresu, popisový rámec  

- druhy čar ve stavebních výkresech, jejich použití  

- měřítka  

- kótování délkové, výškové  

- značení hmot  

- zakreslování zařizovacích předmětů  

 

Druhy stavebních výkresů  

 

Pravidla pro vytváření zobrazení v jednotlivých 

typech výkresů ve stavebnictví  

 

Kreslení v měřítku  

 

Zobrazování vodorovným řezem - jednoduchý 

půdorys, kreslení v měřítku  

 

Zobrazování svislým řezem - jednoduchý svislý 

řez  

 

Zakreslování svislých konstrukcí  

 

Zakreslování a kótování výplní otvorů  

 

Zakreslování povrchových úprav  

 

Zakreslování stavebních úprav - prostupy, 

drážky, výklenky a niky  

 

KRESLENÍNÁČRTŮ JEDNODUCHÝCH STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

zaměří skutečné rozměry části objektu 

metodou oměření 

zobrazuje jednoduché konstrukce v 

náčrtech 

orientuje se v náčrtu skutečného stavu 

Kreslení náčrtu stavby podle zadání  

 

Zaměření skutečného stavu oměřením  

 

Zakreslení nosných prvků, příček, okenních a 

dveřních otvorů 
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PROJEKTOVÁDOKUMENTACE STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé 

části projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení a prováděcího 

projektu 

vysvětlí pojem Technická zpráva a vysvětlí 

její význam pro účastníky stavebního 

řízení 

Druhy stavební dokumentace a její části  

 

Dokumentace ke stavebnímu povolení  

 

Prováděcí projekt  

 

Technická zpráva 

 

2. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• dle půdorysu a řezu nakreslí technický pohled objektu; 

• popíše obsah stavebního výkresu; 

• vyhledává vazbu mezi půdorysem, řezem, sklopeným průřezem; 

• zakresluje v půdorysu, v řezu a sklopeném průřezu jednotlivé konstrukce stavebního 
objektu; 

• čte technickou dokumentaci pozemních staveb; 

• vypočítá kubaturu základů; spočítá spotřebu dlažeb a obkladů; 

• vyhotoví výkaz spotřeby materiálu na keramický strop; 

• vypočítá podlahovou plochu místností v legendě místnosti; 

• vyhledá vhodný materiál v tabulkách; 

• pro grafické vyjadřování ve stavebních výkresech aplikuje zásady normy pro 
zakreslování pozemních staveb. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• při kreslení stavebních výkresů dodržuje zásady zdravé pracovní činnosti a zásady 
hygieny práce. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• zvažuje a finančně vyhodnotí možnost dalšího studia v nástavbovém studiu, jeho silné 

a slabé stránky 

ZAKRESLOVÁNÍ ZÁKLADŮ 

Výstup – Žák Učivo 

čte jednoduché stavební výkresy 

základových konstrukcí 

vysvětlí princip zakreslování základů v 

půdoryse, svislém řezu a sklopeném 

průřezu včetně druhu použitých čar 

zobrazuje a kótuje jednoduché základy 

stavby v půdoryse a svislém řezu 

odvozuje z půdorysu svislý řez základem 

Zakreslování základových konstrukcí v půdoryse  

 

Zakreslování svislých řezů základových 

konstrukcí, vazba půdorysu na svislý řez  

 

Kreslení sklopených průřezů  

 

Čtení výkresů základových konstrukcí 
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ZAKRESLOVÁNÍ VÝKOPŮ A TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Výstup – Žák Učivo 

z výkresu rozpozná druh a tvar výkopu 

vysvětlí pojem hlavní a dílčí figura a 

způsob jejich zakreslení v půdoryse 

zobrazuje a kótuje jednoduché výkopy v 

půdoryse, svislém řezu a sklopeném 

průřezu 

provádí jednoduché výpočty - výkazy 

výměr 

Zakreslování terénu a terénních úprav  

 

Zakreslování půdorysu výkopů ve vazbě na 

půdorys základů  

 

Kreslení svislého řezu výkopů a sklopených 

průřezů ve vazbě na půdorys výkopů a výškové 

poměry navržených základů 

ZAKRESLOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH A VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ 

Výstup – Žák Učivo 

zobrazuje, popisuje a kótuje komínové a 

ventilační průduchy 

čte stavební výkresy se zakreslenými 

komínovými a ventilačními průduchy, 

vysvětlí jejich obsah 

Zakreslování, označování, kótování komínových a 

ventilačních průduchů a jejich částí  

 

Čtení výkresů 

ZAKRESLOVÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a blíže charakterizuje 

jednotlivé druhy vodorovných konstrukcí 

vysvětlí princip zakreslování stropů v 

půdoryse, svislém řezu a sklopeném 

průřezu 

nad jednoduchým půdorysem navrhne a 

zakreslí v půdoryse a sklopeném průřezu 

montovaný strop z nosníků a keramických 

tvarovek, okótuje ho 

čte výkresy vodorovných konstrukcí 

zakreslí půdorys, svislý řez a detail 

převislé konstrukce s důrazem na 

vzájemnou provázanost jednotlivých 

zobrazení 

vysvětlí princip zakreslování podlah ve 

stavebních výkresech, uvede příklad 

specifikací běžných typů podlah 

Dělení vodorovných konstrukcí z hlediska 

zakreslování - stropy, podhledy, převislé 

konstrukce, podlahy  

 

Obecné zásady pro zakreslování stropů  

 

Zakreslování dřevěných stropů  

 

Zakreslování keramických stropů  

 

Zásady návrhu keramického stropu nad 

jednoduchým půdorysem, práce s technickou 

dokumentací  

 

Zakreslování podhledů  

 

Zakreslování převislých konstrukcí  

 

Zakreslování podlah 

ZAKRESLOVÁNÍ STAVEBNÍCH VÝKRESŮ S POUŽITÍM PROBRANÉHO UČIVA 

Výstup – Žák Učivo 

pracuje se slepou matricí půdorysu a 

svislého řezu, uplatňuje doposud získané 

znalosti 

provádí jednoduché výpočty - výkazy 

výměr 

Jednoduchý půdorys podlaží, práce s matricí  
 

Svislý řez objektem  
 

Zakreslování otvorů, komínů, povrchových 
úprav, zařizovacích předmětů, stavebních úprav, 
kótování, úprava stavebního výkresu, kreslení 
v měřítku 



SŠŽTS Šumperk  ŠVP  Zedník Stránka 78 z 120 
Gen. Krátkého 30  dle RVP 36-67-H/01  v. 1.4 platnost od 1. 9. 2017 
IČ 00851167 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Učitel motivuje žáky k dalšímu vzdělávání v denní formě studia - nástavbové studium - Stavební 

provoz. Žáci si ujasňují svůj další postup ve studiu, priority pro závěrečný ročník studia. 

MODULOVÁ KOORDINACE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam modulové koordinace ve 

stavebnictví, uvede příklad použití 

vysvětlí pojmy skladebný a výrobní 

rozměr, uvede příklady 

Základní pojmy - modulová koordinace, modul  

 

Význam modulové koordinace pro stavebnictví  

 

Výrobkové řady - skladebný, výrobní, skutečný 

rozměr konstrukce a prvku  

 

Koordinační osy a jejich využití 

VÝKRESY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pravidla pro zakreslování výkresu 

tvaru monolitické betonové konstrukce 

zakreslí výkres tvaru jednoduché 

betonové konstrukce 

čte výkresy tvaru železobetonových 

konstrukcí 

vysvětlí princip zakreslování ocelové 

výztuže v železobetonovém prvku 

kreslí výkres výztuže jednoduchého prvku 

dle předlohy 

čte výkresy výztuže 

vysvětlí princip pro sestavení výpisu 

výztuže betonové konstrukce 

Druhy výkresů pro betonové konstrukce  

 

Zakreslování výkresů tvaru  

 

Kreslení a čtení výkresů tvaru betonové 

konstrukce  

 

Zakreslování ocelové výztuže  

 

Čtení výkresů výztuže, výpis výztuže 

VÝKRESY MONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pravidla pro zakreslování výkresu 

sestavy stavebních dílců montované 

železobetonové konstrukce 

zakreslí půdorys sestavy stavebních dílců, 

okótuje ho 

Výkresy montovaných železobetonových staveb  

 

Výkres sestavy dílců - pohled shora, svislý řez, 

označování dílců, specifikace 

 

3. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• provádí jednoduchý náčrt konstrukce od ruky; 

• zakresluje v půdorysu, v řezu a sklopeném průřezu jednotlivé konstrukce stavebního 
objektu; 

• čte výkresy stavebních úprav; 
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• zakresluje jednoduché stavební úpravy do výkresu stávajícího stavu; 

• čte technickou dokumentaci pozemních staveb; 

• spočítá spotřebu dlažeb a obkladů; 

• vypočítá podlahovou plochu místností v legendě místnosti; 

• vyhledá vhodný materiál v tabulkách; 

• v technických listech vyhledá požadované vlastnosti materiálu; 

• pro grafické vyjadřování ve stavebních výkresech aplikuje zásady normy pro 
zakreslování pozemních staveb. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• zvažuje a finančně vyhodnotí možnost dalšího studia v nástavbovém studiu, jeho silné 

a slabé stránky; 

• hodnotí svou práci z hlediska užitečnosti a společenské prospěšnosti. 

ZAKRESLOVÁNÍSCHODIŠŤ A RAMP 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí zásady zobrazování schodišť v 

půdorysu a ve svislém řezu, pravidla pro 

vedení myšlené roviny řezu 

kreslí a kótuje půdorys a svislý řez dle 

zadání v měřítku 

kreslí detaily schodiště 

čte výkresy schodišť a ramp 

Zobrazování schodišť, názvosloví  

Zakreslování schodišť v měřítku 1:50 - půdorys, 

svislý řez  

Zakreslování podrobností schodišť  

Zakreslování ramp 

Čtení výkresů schodišť a ramp 

VÝKRESY STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘESTAVBY BUDOV, ADAPTACE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše pravidla pro zakreslování 

přestaveb budov včetně grafického i 

barevného značení 

zakreslí stavební úpravy do jednoduchého 

půdorysu stávajícího stavu a slovně je 

popíše 

čte výkresy stavebních úprav 

Zakreslování stavebních úprav  

Výkresy skutečného stavu  

Výkresy nového stavu, barevné i grafické značení  

Čtení výkresů stavebních úprav a přestaveb 

ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí principy zakreslování střešních 

plášťů plochých a sklonitých střech v 

půdoryse i svislém řezu 

zakreslí půdorys a svislý řez plochou 

střechou 

čte výkresy střech a jejich podrobností 

vysvětlí princip zakreslování krovu 

vaznicové soustavy v půdoryse a svislém 

řezu 

zakreslí dle vzoru půdorys a svislý řez 

Zakreslování plochých střech, základní 

názvosloví  

 

Půdorys, svislý řez, podrobnosti plochých střech  

 

Zakreslování sklonitých střech  

 

Půdorys, svislý řez příčný a podélný krovem 

vaznicové soustavy - stojatá stolice, názvosloví a 

zakreslení jednotlivých částí  
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stojatou stolicí s důrazem na vzájemnou 

provázanost jednotlivých zobrazení 

čte stavební výkresy jednotlivých 

krokevních a vaznicových soustav, 

pojmenuje jejich prvky 

Zakreslení střešního pláště, specifikace 

KRESLENÍ PŮDORYSU A SVISLÉHO ŘEZU RODINNÉHO DOMU 

Výstup – Žák Učivo 

navrhne jednoduchou dispozici 

jednopodlažního rodinného domu 

kreslí v měřítku a kótuje půdorys objektu 

s využitím zásad kreslení stavebních 

konstrukcí 

kreslí a kótuje svislý řez objektem 

kreslí technické pohledy stavby 

provádí jednoduché výpočty, výkazy 

výměr 

Půdorys rodinného domu - jednopodlažní, 

nepodsklepený objekt  

- návrh dispozičního řešení 1. nadzemního 

podlaží  

- zpracování půdorysu 1:50, kótování, legenda 

hmot a místností, popisové pole  

 

Svislý řez objektem  

- zpracování svislého řezu nadzemní části stavby  

 

Technické pohledy 

pokrytí průřezových témat 

ODS 
Žáci pracují samostatně, ve dvojicích, ve skupinách. Využívají učení se navzájem, vyhledávají 

informace v technických podkladech, hledají řešení, svůj návrh zdůvodňují. 

ČŽP 
Návrh jednoduchého objektu zohledňuje nároky ekonomičnosti, energetické úspornosti a 

ekologických aspektů. 

ČSP 
Žáci diskutují s učitelem na téma další vzdělávání - nástavbové studium Stavební provoz. Učitel 

vysvětlí / popř. i finančně vyjádří/ hodnotu středního vzdělání s maturitní zkouškou pro další život. 

Objasní žákům silné a slabé stránky dalšího vzdělávání v denní formě. 

4.9.2. Stavební materiály 

Vyučovací předmět Stavební materiály poskytuje žákům vědomosti o vlastnostech, výrobě a 

používání stavebních hmot a výrobků ve stavebnictví. Je zaměřen na účelné využívání 

stavebních materiálů, hlavně z přírodních zdrojů, které jsou neobnovitelné. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět stavební materiály vychází s oblasti Odborného vzdělání a pokrývá část 
kutikulárních rámců okruhu Stavební materiály. 

Učivo je koncipováno tak, aby svým obsahem, rozsahem a časovým zařazením jednotlivých 
tematických celků vytvářelo předpoklady pro pochopení učební látky v dalších odborných 
předmětech. Obsah je zaměřen na přehled stavebních materiálů ve vazbě na obor. Ve všech 
tematických celcích se žáci průběžně seznamují s novými materiály ve stavebnictví a s jejich 
aplikací. Součástí výuky je vedení žáků k péči o zdraví a ochraně životního prostředí. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

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

• projevoval logické myšlení při výběru stavebních materiálů; 

• získával určitý konstrukční cit pro základní stavební prvky a konstrukce; 
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• pracoval s odborným časopisem; 

• choval se ekologicky a hospodárně zacházel s materiálem. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

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

• 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; 

• učil se ze zkušeností jiných; 

• si plánoval své další kariérní vzdělávání a chápal jeho smysl; 

• 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; 

• vážil si své práce a práce druhých, aby dokázal respektovat normy a předpisy ve 
stavebnictví; 

• k vedeni k plánování činností, časovému plánování a sebekontrole. 

 

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: 

• metody klasické - výklad, rozhovor, 

• názorně demonstrační metoda - využití dataprojektoru. 

Učivo předmětu navazuje na přírodovědné poznatky a dále je rozvíjí. Vyučující využívá 
mezipředmětových vztahů, zdůrazní návaznost učiva na další odborné předměty. Ke 
snazšímu pochopení učiva využívá učitel názorné pomůcky, klasické formy vyučování 
doplňuje exkurzemi do výroben stavebních hmot a výrobků, exkurzemi na stavbu. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Zvláštní důraz je kladen zejména na: 

• znalosti a možnosti používání stavebních materiálů, 

• posuzování kvality stavebních materiálů, 

• schopnost aplikovat poznatky v praxi, 

• schopnost organizování a plánování práce v krátkém časovém horizontu, 

• zapojení se do skupinové práce, 

• individuální pokrok každého žáka. 

Učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné 
terminologie, samostatnosti projevu žáka i jeho aktivitu. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci 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 tyto klíčové kompetence: 

• kompetence k řešení problému, 

• personální a sociální kompetence, 

• občanské kompetence a kulturní povědomí. 

 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence: 

1. ročník - vyhledává v textu pojmy a vysvětlí jejich obsah, vypracuje přehledné výpisky z 
předloženého textu. 

2. ročník - stanovuje strategii stanovených cílů v daném období, pravidelně vyhodnocuje 
dosahování svých cílů a plánuje další strategii. 

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 problémové, kooperativní učení, 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). 

Člověk a svět práce 

• Žák absolvuje exkurze do výroben stavebního materiálu nebo se účastní odborných 
přednášek pracovníka z oboru. 

Člověk a životní prostředí 

• Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních surovin. 

 
 

 1. ročník, 1+1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• určí hmotnost přepravovaného materiálu, 

• vyhledá vhodný materiál v tabulkách. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• nakládá s materiály, energií, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí; 

• s materiálem nakládá hospodárně. 

Odborné stavební exkurze dle plánu učiva. Učebnice Stavební materiály pro 2. a3. ročník 
SOU. 
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PŘEHLED DRUHŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

osvojuje si poznatky o vlastnostech 

orientuje se v základních druzích 

stavebních materiálů používaných pro 

pozemní stavby  

uplatní znalosti stavebních materiálů pro 

volbu a použití na stavbě 

orientuje se v základních vlastnostech 

stavebních materiálů 

Význam stavebních materiálů  

Rozdělení stavebních materiálů  

Vlastnosti stavebních materiálů (fyzikální, 

mechanické, chemické, tepelné a technologické) 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
Žák absolvuje exkurze do výroben stavebního materiálu nebo se účastní odborných přednášek 

pracovníka z oboru. 

KERAMICKÉ MATERIÁLY I. - CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy cihlářských materiálů pro 

zdění a vodorovné konstrukce, jejich 

vlastnosti a možnosti použití 

Suroviny, těžba a úprava surovin  

Technologie výroby  

Prvky pro svislé a vodorovné konstrukce 

NEPÁLENÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy nepálených stavebních 

materiálů a jeho vlastnosti 

volí druhy nepálených materiálů podle 

vlastností a způsobu použití 

Přírodní a umělý kámen  

Lehké betonové tvárnice  

Pórobetonové, vápenopískové, termoizolační a 

kombinované materiály  

Betonové speciální tvárnice 

POJIVA 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy pojiv, jejich vlastnosti a 

možnosti použití 

Pojiva vzdušná - vápno, sádra  

Pojiva hydraulická - cement, hydraulické vápno 

MALTY A MALTOVÉ SMĚSI 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy malt Malty pro stavební účely, rozdělení  

Druhy a vlastnosti malt  

Výroba, složení a použití malt  

Suché maltové směsi  

Doprava malt 

OSTATNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY - DŘEVO, KOVY, PLASTY, SKLO 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy stavebního dřeva, 

charakterizuje jeho vlastnosti a možnosti 

použití zejména v konstrukci střech 

Dřevo, názvosloví a technické vlastnosti  

Druhy a použití stavebního dřeva  

Ochrana dřeva  
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rozlišuje druhy aglomerovaného dřeva, 

charakterizuje jeho vlastnosti a možnosti 

použití zejména v konstrukci střech 

rozlišuje železné a neželezné kovy, 

charakterizuje jejich vlastnosti a možnosti 

použití zejména v konstrukci střech 

vyjmenuje druhy plastů používaných ve 

stavebnictví, charakterizuje jejich 

základní vlastnosti a možnosti použití 

zejména v konstrukci střech 

Kovy, fyzikálně mechanické vlastnosti  

Kovy používané ve stavebnictví  

Plasty, význam a použití ve stavebnictví  

Suroviny, výroba a vlastnosti plastů  

Druhy plastů  

Výrobky z plastů pro stavební účely  

Stavební sklo, suroviny, výroba a vlastnosti  

Druhy stavebního skla 

VLIV STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v otázkách vlivu stavebnictví 

na životní prostředí a zdroje surovin 

rozeznává škodlivé a neškodné odpady v 

oboru, dovede je třídit a připravit pro 

další zpracování 

vysvětlí možnosti recyklace stavebních 

materiálů 

Zdroje surovin, obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje  

Recyklace stavebních materiálů  

Nakládání s odpady  

Spotřeba energie a kvalita životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních surovin 

PROSTÝ BETON 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy betonu, jeho složení, 

vlastnosti a možnosti použití 

Rozdělení a vlastnosti betonů  

Výroba a složení betonové směsi  

Fyzikální a mechanické vlastnosti betonu  

Poměr mísení a použití betonové směsi  

Rozvoz betonové směsi 

 

 2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• volí správný materiál pro zednické práce, 

• vyjmenuje výrobky pro daný typ práce, 

• dodržuje pravidla pro užití daných materiálů, 

• popíše postup ochrany betonových konstrukcí za vyšších teplot, 

• vyhledá vhodný materiál v tabulkách, 

• v technických listech vyhledá požadované vlastnosti materiálu, 

• užívá v praxi materiálové a technické normy. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• využívá služeb recyklace. 
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Odborné exkurze dle plánu. Učebnice Stavební materiály pro 1. ročník SPŠ stavebních 

BETON VYZTUŽENÝ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí podstatu vyztuženého betonu, 

orientuje se v možnostech jeho použití v 

pozemních stavbách 

vysvětlí podstatu vyztuženého betonu, 

orientuje se v možnostech jeho použití v 

pozemních stavbách 

Způsoby namáhání konstrukcí  

Železobeton - podstata, význam a použití  

Fyzikálně mechanické vlastnosti železobetonu  

Výztuž železobetonu a její vlastnosti  

Zkoušení železobetonu  

Výrobky pro pozemní stavitelství  

Beton vyztužený vlákny a předpjatý 

LEHČENÉ BETONY 

Výstup – Žák Učivo 

rozlišuje druhy lehčených betonů, 

orientuje se v jejich vlastnostech a 

možnostech použití 

Beton lehčený přímo a nepřímo  

Druhy pórovitých betonů  

Pórobetony  

Výrobky z lehkého betonu 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních surovin 

SPECIÁLNÍ BETONY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje vlastnosti speciálních betonů 

vyjmenuje možnosti použití speciálních 

Vlastnosti a použití speciálních betonů  

Fyzikální a mechanické vlastnosti  

Vakuovaný beton  

Provzdušněný beton  

Pohledový beton  

Transportbeton  

Ostatní speciální betony 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 
Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních surovin 

MATERIÁLY PRO IZOLACE  

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí způsoby skladování a manipulace 

a požární rizika při skladování 

rozlišuje druhy izolačních materiálů, 

jejich vlastnosti a možnosti použití v 

pozemních stavbách 

Rozdělení materiálů pro izolace a jejich význam  

Materiály pro hydroizolace, účel a rozdělení  

Technické vlastnosti hydroizolace 

Živičné a fóliové izolace  

Vodotěsnicí nátěry a omítky  

Materiály pro tepelné izolace, účel a rozdělení  

Technické vlastnosti materiálů pro tepelné 

izolace  

Materiály pro zvukové izolace, účel a rozdělení  

Technické vlastnosti materiálů pro zvukové 

izolace  

Materiály proti radonovému záření  

Materiály proti otřesům a šíření požáru 
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KERAMICKÉ MATERIÁLY II. - DLAŽBY, OBKLADY, ZDRAVOTNÍ KERAMIKA 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se ve výrobcích zdravotní 

keramiky a možnostech jejich použití 

jmenuje druhy stavební keramiky, její 

vlastnosti a možnosti použití 

Suroviny a výroba stavební keramiky  

Výrobky pro dlažbu, obklady a kanalizaci  

Zdravotní keramika 

STŘEŠNÍ KRYTINY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se o možnostech a způsobu 

použití izolačních materiálů ve střešním 

plášti 

rozlišuje druhy skládaných střešních 

krytin, charakterizuje jejich vlastnosti a 

možnosti použití 

rozlišuje druhy povlakových střešních 

krytin, charakterizuje jejich vlastnosti a 

možnosti použití 

vysvětlí způsoby dopravy, skladování a 

požární rizika při skladování 

Materiály pro skládané střešní krytiny  

Materiály pro povlakové střešní krytiny  

Vlastnosti skládané a povlakové krytiny 

  

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• vyjmenuje základní pravidla dodržování bezpečnosti práce. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• kvalitu chápe jako nástroj boje v konkurenčním prostředí. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• vyjmenuje dopady dané činnosti na životní prostředí. 

CERTIFIKACE A PROKAZOVÁNÍ SHODY 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje v základních legislativních 

normách 

vysvětlí důležitost certifikace a shodu 

výrobků pro výslednou kvalitu díla a 

ochranu životního prostředí 

Právní normy  

Certifikát ověření shody, prohlášení o shodě  

Vliv na kvalitu díla a životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních surovin 

PREFABRIKACE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam prefabrikace a typizace Účel a význam prefabrikace  
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pro zefektivnění stavebních prací 

rozlišuje základní druhy prefabrikátů 

používaných na pozemních stavbách, 

orientuje se v možnostech jejich použití 

Typizace  

Značení stavebních dílců  

Druhy a vlastnosti prefabrikátů  

Výroba, manipulace, skladování a doprava 

prefabrikátů 

POMOCNÉ MATERIÁLY - LEPIDLA, TMELY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje druhy a použití pomocného 

materiálu 

Stavební lepidla, tmely a stěrkové hmoty - 

vlastnosti a použití  

Lepidla pro obklady a dlažby  

Lepidla pro lepení tepelně izolačních hmot  

Spárovací, těsnící a pružné materiály  

Přísady do malt a betonů  

Nátěrové hmoty pro fasády a dřevěné, ocelové 

konstrukce - význam a použití 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Předmět zdůrazňuje ekologická hlediska při výrobě stavebních 

ZKOUŠENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje způsoby zkoušení různých 

druhů materiálů 

Základní laboratorní postupy a úkony. 

Ověřování vlastností keramických výrobků. 

Ověřování vlastností kameniva pro stavebnictví. 

Ověřování vlastností vzdušných pojiv. 

Ověřování vlastností dřeva. 

Ověřování vlastností plastů. 

VÝPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLŮ, VÝKAZ VÝMĚR 

Výstup – Žák Učivo 

vypočte spotřebu materiálu podle výkazu 

výměr 

Matematické výpočty spotřeby betonu. 

Matematické výpočty spotřeby keramického 

obkladu. 

Matematické výpočty spotřeby cihel. 

Matematické výpočty spotřeby podlahových 

desek. 

Matematické výpočty spotřeby omítky  a 

cementu. 

POMOCNÉ MATERIÁLY - LEPIDLA, TMELY 

Výstup – Žák Učivo 

charakterizuje různé stavební materiály a 

uvede možnosti využití v praxi 

Výhody a nevýhody použití daného materiálu 

pro objekt. 

Stavební materiály z pohledu výrobců. 

Ukázky příkladů z praxe. 
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Přesahy do 

Stavební technologie3. ročník: Venkovní lešení, Vnější omítky, Dokončovací práce, Schodiště, 
Kamenné a smíšené zdivo 

4.9.3. Stavební technologie 

Obecným cílem vyučovaného předmětu je osvojení znalostí a dovedností související s 
použitým nářadím, strojů a zařízení pro zednické práce, pracovní postupy přípravy 
staveniště, stavby základů, svislých a vodorovných konstrukcí pozemních staveb, schodišť a 
úprav povrchů. Předmět směřuje k rozvoji logického myšlení žáků, získání určitého 
konstrukčního citu pro základní stavební prvky a konstrukce, pečlivosti, přesnosti a 
systematičnosti. Předmět poskytuje žákům znalosti a dovednosti nezbytné pro navrhování a 
realizaci objektů včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žáky seznámí s technologickými 
a pracovními postupy při vykonávání zednických prací. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Stavební technologie vychází z oblasti odborného vzdělávání a pokrývá obsahový 
okruh Provádění staveb. Obsahové celky navazují na učivo předmětů Matematika, Stavební 
materiály a Odborné kreslení. Učivo je rozděleno do třech ročníků s důrazem na logickou 
vazbu provádění stavby a možnosti mezipředmětových vztahů. 

Vzdělávání směřuje k tomu, že žák: 

• rozvíjel technické myšlení, 

• dokázal pracovat s textem, 

• pracoval s odbornou literaturou a odborným časopisem, 

• získal zájem o nové technologie, 

• dovedl popsat pracovní postupy jednoduchých staveb, 

• vyhodnocoval své výsledky učení, 

• orientoval se v základních cenách stavebních materiálů, 

• vypočítal spotřeby materiálů, 

• správně volil pracovní nářadí a pomůcky, 

• jmenoval základní pravidla dodržování bezpečnosti práce. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

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

• 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, 

• poznali své individuální schopnosti a omezení. 
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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. 

V předmětu budou využívány zejména: 

• klasické metody – výklad, řízený rozhovor, 

• komplexní výukové metody – brainstorming, 

• názorně demonstrační metody – využití dataprojektoru. 

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

K výuce se používá vhodná učebnice Stavební technologie, výukové prezentace, odborná 
literatura. Učivo je doplněno odbornými exkurzemi a přednáškami. Výuka probíhá 
v kmenové nebo multimediální učebně. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Hodnocení žáků probíhá průběžně. Při hodnocení je kladen důraz na: 

• používání odborné terminologie, 

• porozumění učivu se schopností aplikovat získané znalosti v praxi, 

• úroveň pracování poznámek v sešitě, 

• aktivita ve vyučování a zájem o předmět. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci 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 klíčové kompetence: 

• Kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• personální a sociální kompetence 

• matematické kompetence. 

 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence: 

1. ročník - udržuje svou pozornost bez vedlejší činnosti po danou dobu, vede si slovníček 
technických pojmů; 

2. ročník - vnímá projev a odliší podstatné od nepodstatného, odvodí jednoduché závěry; 

3. ročník - seznámí se s technikou myšlenkových map, určuje spotřebu materiálu. 

 
Předmět naplňuje průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí: 
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• Žáci vypracují seznam materiálů, které přispívají ke zlepšování životního prostředí, 

související s malou energetickou náročností při vlastní výrobě. 

Člověk a svět práce: 

▪ Orientuje se v nabídce trhu práce a hospodářské struktuře regionu. 

Občan v demokratické společnosti: 

▪ Žák je schopen vést diskuzi, hledat kompromisy a vážit si materiálních hodnot. 
 

 1. ročník, 2,5 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• volí správné nářadí a pracovní pomůcky na dané práce, 

• vyjmenuje potřebné nářadí na zadanou práci, 

• určí správné využití mechanizačních prostředků, 

• vyjmenuje vhodné pracovní podmínky. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• vyjmenuje základní pravidla dodržování bezpečnosti práce, 

• vysvětlí nutnost účasti na školeních o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Učebnice: Stavební technologie I -O.Tibitanzl, F.Kodl (Sobotáles) 

 

ÚVOD DO UČIVA 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

Význam předmětu  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Hygiena práce, požární prevence  

Pracovně právní problematika BOZP  

Bezpečnost technických zařízení 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v konstrukčních systémech 

budov 

vyjmenuje jednotlivé konstrukční části 

budovy 

Nosné části budov  

Dělení stavby po výšce  

Nosné systémy 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Osvojí si zásady zdravého způsobu práce při provádění stavby. 

NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje pracovní pomůcky pro zdění, 

omítání a měření při zednické činnosti 

vyjmenuje používané mechanizmy a 

Pomůcky pro zdění a omítání  

Měřičské pomůcky  

Ruční a mechanizované nářadí pro zednické 
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bezpečnost práce při jejich používání 

vyjmenuje zdroje elektrické energie na 

staveništi 

vyjmenuje základní pravidla bezpečnosti 

práce s elektrickým zařízením 

práce  

Stroje a zařízení pro výrobu a dopravu malt a 

betonů, pro práci s výztuží, zpracování a 

ošetřování betonu a bourání zdiva  

Zdroje elektrické energie  

Rozvod na staveništi  

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení  

BOZ při práci s elektrickými zařízeními 

CIHELNÉ ZDIVO 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

nakreslí jednoduché vazby cihelného 

zdiva 

spočítá spotřebu zdiva na konstrukci 

Pravidla zdění  

Vazby cihelného zdiva  

Zdění v zimě  

Výpočet spotřeby zdiva 

JEDNODUCHÁ LEŠENÍ, ZAŘÍZENÍ PRO VNITŘNÍ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

vyjmenuje druhy lešení a jejich jednotlivé 

části 

Druhy lešení, zvedací plošiny.  

Nájezdy, rampy, ochranná lešení.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách 

TVÁRNICOVÉ ZDIVO 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

vysvětlí výhody a nevýhody tvárnicového 

zdiva 

Zdivo z betonových, pórobetonových, 

křemelinových a keramických tvárnic  

Speciální druhy tvárnic 

OKENNÍ A DVEŘNÍ OTVORY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

popíše části dveřních a okenních otvorů, a 

jejich uložení v konstrukci 

Názvosloví a konstrukce nápraží otvorů  

Cihelné překlady, keramické nosníky  

Pórobetonové tvarovky a ocelové nosníky  

Železobetonové montované překlady 

PRÁCE SE DŘEVEM 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dodržuje ho 

vyjmenuje a nakreslí druhy spojů dřeva  

jmenuje jednotlivá nářadí pro práci se 

dřevem 

teoreticky ovládá postupy opracování 

dřeva 

Pracovní pomůcky, nástroje a nářadí pro měření, 

orýsování a ruční opracování dřeva  

Technologické a pracovní postupy ručního 

opracování  

Spojování dřev a kovů  

Druhy bednění  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Žáci vypracují referát na téma: Vliv těžby dřeva na životní prostředí. 

ZÁKLADY A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje druhy zemních prací 

vysvětlí účel základů budov 

vyjmenuje druhy základů a popíše jejich 

technologický postup provádění 

vysvětlí pojem základová půda a základová 

spára 

Účel základů, vytyčení základů, vytyčování staveb 

jednoduchými prostředky  

Základová půda a základová spára  

Zemní práce, druhy, provádění  

Pažení výkopů, odvodnění stavební jámy, BOZ.  

Plošné základy budov, dělení podle tvaru a 

materiálu  

Hlubinné základy (informativně) 

 
2. ročník, 2 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• vypočítá spotřebu keramických tvárnic a cihel, 

• volí správný materiál pro zednické práce, 

• orientuje se v základních cenách stavebních materiálů, 

• popíše postup práce při zdění a betonování v zimě, 

• popíše postup ochrany betonových konstrukcí za vyšších teplot, 

• vyhledá ceny od dodavatelů zboží. 

Učebnice: Stavební technologie II -O.Tibitanzl, F.Kodl (Sobotáles) 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí podstatu železobetonových 

konstrukcí 

navrhne rozložení výztuže sloupu, desky, 

trámu 

popíše způsob zpracování betonové směsi 

Podstata železobetonové konstrukce a její použití  

Způsoby namáhání železobetonové konstrukce  

Betonářská výztuž  

Výztuž sloupu, desky, trámu  

Základové patky a trámy  

Beton s vláknitou výztuží  

Betonářské práce - výroba, ukládání výztuže  

Zpracování betonu, pracovní a dilatační spára  

Odbednění, bezpečnost a ochrana zdraví 

STROPY A PŘEVISLÉ KONSTRUKCE 

Výstup – Žák Učivo 

definuje účel stropních konstrukcí 

popíše technologický postup tvorby 

trámového, železobetonového a 

montovaného stropu 

vyjmenuje druhy převislých konstrukcí a 

uvede jejich funkci 

Účel, vlastnosti a rozdělení stropů  

Stropy s dřevěnými stropnicemi - trámový strop  

Fošnový strop  

Stropní konstrukce s ocelovými nosníky - Hurdis  

Přímé klenby  

Železobetonové stropy - deskové, trámové a 

hřibové  
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vysvětlí způsob provádění ztužujících pásů 

popíše způsob provádění podlah 

Montované stropy deskové, trámové, panelové, 

hřibové, z profilovaných plechů  

Ztužující pásy  

Převislé konstrukce - balkony, arkýře, římsy  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Podlahy 

STŘECHY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje druhy, tvary a části střechy  

vysvětlí pokládku střešní krytiny a 

jmenuje její druhy 

vyjmenuje druhy zednických prací na 

střechách 

jmenuje podmínky bezpečnosti práce ve 

výškách 

Druhy, tvary a části střech  

Nosná konstrukce šikmých střech, vaznicové a 

vazníkové soustavy, plochých střech jedno a 

dvouplášťových  

Střešní krytiny  

Střešní plášť  

Zednické práce na střechách  

Klempířské konstrukce na střechách  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Práce ve výškách 

PŘÍČKY 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje druhy technologických postupů 

provádění příček 

popíše postup provádění zděné příčky 

popíše postup provádění montované 

příčky 

popíše postup provádění monolitické 

příčky 

Účel a rozdělení příček  

Příčky z plných a dutých cihel, z pálených 

tvarovek a pórobetonových tvárnic  

Zdění příček  

Příčky z dřevocementových desek, moniérky a 

rabicky  

Příčky z celostěnných panelů a pórobetonových 

dílců  

Příčky ze sádrokartonu, kombinované příčky, 

skleněné tvárnice  

MONTOVANÉ STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí výhody montovaných staveb a 

uvede příklady 

popíše způsob provádění stavby z litého 

betonu 

popíše způsob oplášťování montovaných 

staveb 

Vývoj a přednosti montovaných staveb, 

konstrukční systémy montovaných pozemních 

staveb  

Oplášťování montovaných staveb  

Montované rodinné domy  

Montované, stěnové, skeletové a stavby z litého 

betonu  

Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži staveb.  

Sádrokartonové konstrukce 

KLENBY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše jednotlivé části klenby 

uvede druhy kleneb 

Názvosloví a druhy kleneb  

Tvary klenbových oblouků a patek  

Zdivo kleneb a klenbových pásů 
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VNITŘNÍ OMÍTKY 

Výstup – Žák Učivo 

uvede účel a způsob provádění omítek 

vyjmenuje druhy vnitřních omítek a jejich 

možnosti použití 

popíše postup práce při omítání 

definuje podmínky při omítání v zimě 

Účel úprav povrchů zdiva  

Účel a druhy omítek, úprava podkladu před 

omítáním  

Druhy vnitřních omítek stěn  

Druhy omítek stropů  

Ruční omítání tradičními omítkami  

Postup práce při omítání stropů a stěn  

Zvláštní omítky  

Opravy a čištění omítek  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Omítání v zimě 

IZOLACE 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí účel izolace na stavebním díle 

vyjmenuje druhy a příklady izolací a 

navrhne jejich uložení  

vysvětlí účel tepelné a zvukové izolace 

uvede vliv radonu na zdraví člověka 

jmenuje možnosti snižování tepelných 

ztrát budov 

uvede systémy zateplování vnějšího pláště 

budov 

popíše způsob ochrany stavebních 

konstrukcí proti otřesům 

Vliv vlhkosti na stavební dílo  

Hydroizolace podsklepených a nepodsklepených 

budov  

Způsoby ochrany staveb proti vlhkosti, pracovní 

postupy zřizování svislých a vodorovných izolací 

z asfaltových pásů  

Asfaltové pásy, plastické fólie, izolační omítky  

Vliv radonu na zdraví člověka, způsoby ochrany 

proti radonu  

Účel a vlastnosti tepelných a zvukových izolací  

Tepelné izolace konstrukčních částí budov  

Tepelné ztráty budov a možnost jejich snižování, 

základní pojmy ve stavební tepelné technice  

Zateplovací systémy vnějšího pláště budov 

(kontaktní a větrané)  

Zvukové izolace, účinek hluku na člověka 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Diskuse o nutnosti ochrany zdraví před škodlivým vlivem účinku radonu. 

KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí funkci komínů a popíše jejich 

základní názvosloví 

vyjmenuje základní pravidla správně 

postaveného komínu 

Funkce a rozdělení komínů, základní názvosloví  

Komínový plášť, výška komína, komínová hlava  

Uhýbání komínových průduchů, připojení 

spotřebičů  

Vybírací a vymetací otvor  

Vzdálenost dřevěných konstrukcí od komína 

Podmínky dobrého tahu  

Komíny jednovrstvé a vícevrstvé 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Žáci vypracují referát na téma: vliv spalin na životní prostředí. 
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3. ročník, 1,5 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• určí spotřebu betonové směsi na konkrétní konstrukci, 

• vypočítá plochu omítek, 

• vyjmenuje výrobky pro daný typ práce, 

• dodržuje pravidla pro užití daných materiálů, 

• posoudí optimální podmínky pro stanovený typ práce, 

• vyjmenuje důvody přerušení prací ve výškách, 

• vypočítá cenu za materiál dle ceníku v uvedeném množství, 

• hodnotí kvaltu a množství vykonané práce. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• kvalitu chápe jako nástroj boje v konkurenčním prostředí. 

Učebnice: Stavební technologie III -O.Tibitanzl, F.Kodl (Sobotáles) 

 

VENKOVNÍ LEŠENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje druhy venkovního lešení a 

bezpečnostní zásady při provozu lešení 

charakterizuje pojízdné lešení 

vyjmenuje druhy ochranných a 

záchytných konstrukcí 

Druhy lešení  

Dřevěná, kovová lešení  

Lešeňové věže a pojízdná lešení  

Ochranné a záchytné konstrukce  

Bezpečnostní zásady pro provoz lešení 

VNĚJŠÍ OMÍTKY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí účel a jmenuje druhy vnějších 

omítek 

popíše postup práce při omítání 

uvede druhy nátěrů na omítky 

uvede způsob spárování režného zdiva 

Účel a druhy vnějších omítek  

Úprava povrchu zdiva před omítáním  

Postup práce při omítání  

Vnější omítky vápenné, šlechtěné a se 

syntetickými pojivy  

Štukatérské prvky vnějších omítek  

Nátěry vnějších omítek  

Spárování režného zdiva z kamene a cihle 

STROJNÍ OMÍTÁNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

popíše postup práce při strojním omítání 

popíše způsob přípravy podkladu před 

omítáním 

uvede druhy schodišť 

Strojní omítání tradičními omítkami  

Příprava podkladu a malty pro strojní omítání  

Postup při omítání a obsluha strojní omítačky  

Bezpečnost a ochrana zdraví, údržba zařízení pro 

strojní omítání 
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TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje technická zařízení budov 

vysvětlí způsob fungování čističek 

odpadních vod 

jmenuje způsoby vytápění budovy 

jmenuje způsoby větrání budovy 

Vodovodní instalace, rozvod vody  

Zařizovací předměty  

Kanalizace, přípojky, rozvody ležatého a svislého 

potrubí  

Žumpy - domácí čistírny odpadních vod  

Vytápění budov  

Vnitřní rozvod plynu  

Větrání, klimatizace, výtahy  

Zednické práce při budování technických zařízení 

budov 

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše pracovní postup při kladení 

obkladů a dlažeb 

popíše způsob přípravy podkladu pod 

obklady 

vyjmenuje druhy obkladů 

rozdělí podklady do skupin podle 

nášlapné vrstvy 

jmenuje druhy sklobetonových konstrukcí 

dovede posoudit vliv pracovních 

podmínek a povolání na své zdraví v 

dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl 

kompenzovat jejich nežádoucí důsledky 

Obklady, pracovní pomůcky a nářadí  

Obkladové, kovové a plastové profily  

Příprava podkladu pod obklady  

Obklady z pórovinových, kameninových a 

skleněných obkladaček  

Obklady kamennými deskami, dřevem, 

sádrokartonem, plasty  

Spárování a čištění obkladů  

Dlažby - příprava podkladu, spárování  

Podlahy, rozdělení a požadavky, podkladní a 

nášlapné vrstvy podlah  

Sklobetonové konstrukce - okna, stěny, stropy  

Práce malířské a natěračské 

SCHODIŠTĚ 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí účel schodiště a vyjmenuje jeho 

základní části  

vyjmenuje bezpečnostní a technické 

požadavky schodiště 

popíše způsoby osazování schodišť 

Účel schodiště, části a tvary schodišť, názvosloví  

Druhy schodišť, technické a bezpečnostní 

požadavky  

Konstrukce a stavba schodišť  

Schodiště s plně podporovanými stupni, s 

jednostranně podporovanými stupni  

Schodiště schodnicová a vřetenová  

Osazování schodišťových stupňů a ramen  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KAMENNÉ A SMÍŠENÉ ZDIVO 

Výstup – Žák Učivo 

nakreslí a popíše druhy vazeb kamenného 

zdiva 

jmenuje způsoby použití kamene ve 

stavebnictví 

Použití kamenného zdiva  

Režné zdivo, Kyklopské zdivo, řádkové zdivo, 

svisle provazované zdivo  

Zdivo smíšené 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Diskuse nad otázkou vlivu těžby kamene na životní prostředí. 
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4.9.4. Přestavby budov 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům vědomosti a nezbytné 
dovednosti v oblasti provádění stavebních úprav, rekonstrukcí a oprav budov. Vyučovací 
předmět má vysvětlit, doplnit a teoreticky zdůvodnit učivo probírané ve Stavební technologii 
a Odborném výcviku. Úkolem je vysvětlovat příčiny poruch stavebních konstrukcí a 
objasňovat jejich odstraňování. Předmět vyzdvihuje důležitost přestaveb a údržby staveb, 
prodlužování životnosti a zvyšování hodnoty stavebních objektů při dodržování speciálních 
technologických postupů a pracovních procesů. Je kladen důraz na technologickou disciplínu, 
přesnost, ukazatele kvality. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Přestavby budov vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání a pokrývá část 
kurikulárních rámců obsahového okruhu Provádění staveb. Celky navazují na učivo 
předmětů Matematika, Stavební technologie, Materiály, Odborné kreslení a Odborný výcvik. 
Jedná se o technický předmět, který rozvíjí technické myšlení ve stavebním oboru, seznamuje 
žáky se základními metodami oprav, přestaveb a údržby stavebních objektů. Zároveň vede 
žáky k pochopení problematiky přestaveb budov v návaznosti na požadavky hygieny a 
bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie a ochrany životního prostředí. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• orientoval se v oblastech provádění oprav, adaptací, rekonstrukcí a sanací staveb; 

• aplikoval vědomosti získané v ostatních odborných předmětech při přestavbách 
budov; 

• dovedl popsat pracovní postupy jednoduchých přestaveb budov; 

• vyjmenoval druhy záchranných a vyprošťovacích prací a technických prostředků pro 
tyto práce. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

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

• 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 a chápal jeho smysl; 

• 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 

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. Upřednostňovány jsou metody, ve kterých stojí v centru dění žák, který svou činností 
získává potřebné dovednosti. 

V předmětu budou využívány zejména: 

Z oblasti klasických metod: 
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• výklad 

• rozhovor 

• názorně demonstrační metoda (exkurze, názorné učební pomůcky, film, prospekty) 

• dovednostně-praktické metody. 

Z metod aktivizujících: 

▪ diskusní metody (dialog, diskuse). 

Zvláštní důraz je kladen na metody, u kterých je rozvíjeno logické myšlení žáka, myšlení v 
souvislostech a výchova k celoživotnímu učení. Výuka probíhá přednostně v odborných 
učebnách s možností datové projekce. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Při hodnocení je kladen důraz na: 

• schopnost aplikovat poznatky v praxi, 

• schopnost organizování a plánování práce v krátkém časovém horizontu, 

• schopnost dodržovat termíny, 

• individuální pokrok každého žáka. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci 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 klíčové kompetence: 

• Kompetence k učení 

• kompetence k řešení problému 

• komunikativní kompetence personální a sociální kompetence. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní klíčové kompetence: 

3. ročník - pracuje s odborným časopisem při sběru informací k danému tématu. 

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 

• Žáci se zúčastní odborné exkurze rekonstrukce pozemní stavby dle aktuální nabídky. 

Člověk a životní prostředí 

• V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce. 
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3. ročník, 1,5 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• popíše pracovní postupy jednoduchých přestaveb budov. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• má přehled o opatřeních civilní ochrany obyvatelstva v rámci oboru, 

• vyjmenuje základní pravidla dodržování bezpečnosti práce. 

ÚČEL PŘESTAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

používá správnou terminologii 

orientuje se v provádění průzkumu staveb 

a projektové dokumentaci 

Názvosloví pro stavební činnosti  

Stavební průzkum 

 

PŘÍČINY PORUCH STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a popíše hlavní příčiny poruch 

konstrukčních částí budov  

popíše způsoby zabezpečení budov a 

konstrukcí před zahájením stavebních 

prací 

Zabezpečení budov a konstrukcí před zahájením 

stavebních prací  

Příčiny poruch hlavních konstrukčních částí 

budov 

 

PRACOVNÍ POSTUPY PŘESTAVEB, OPRAV A SANACÍ HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH 

ČÁSTÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

popíše pracovní postupy jednoduchých 

přestaveb budov 

popíše provedení prací při přestavbách 

nosných i nenosných částí budov 

popíše způsoby provádění dodatečné 

izolace 

popíše způsoby zřizování a rozšiřování 

otvorů 

popíše způsoby oprav a výměn stropů a 

kleneb 

popíše způsoby podezdívání, 

podchycování a rozšiřování základů 

popíše způsoby oprav zdiva a komínů 

popíše způsoby oprav schodiště a podlah 

Základy staveb  

Svislé nosné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce  

Schodiště  

Opravy povrchu  

Střechy  

Dodatečné provádění izolací 

pokrytí průřezových témat 

ČSP 

Žáci se zúčastní odborné exkurze rekonstrukce pozemní stavby dle aktuální nabídky. 
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ZÁSADY PÉČE O PAMÁTKOVÉ OBJEKTY 

Výstup – Žák Učivo 

používá správnou terminologii 

orientuje se ve vývoji architektury na 

území ČR 

Vývoj a význam architektury  

Architektura na území ČR 

BOURÁNÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

vyjmenuje a vysvětlí zásady bezpečnosti 

při bouracích pracích  

jmenuje druhy záchranných a 

vyprošťovacích prací a technických 

prostředků pro tyto práce 

dodržuje pravidla bezpečnosti při 

vyprošťovacích pracích 

popíše technologické postupy při bourání 

jednotlivých konstrukcí  

vyjmenuje použité mechanismy při 

bouracích pracích 

Zabezpečení konstrukcí  

Bourání postupným rozebíráním  

Bourání pomocí mechanizace a výbušnin  

BOZP 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 

- v oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce. 

STAVEBNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S CIVILNÍ OCHRANOU 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v právních předpisech a 

opatřeních pro civilní ochranu 

obyvatelstva 

Návaznost stavebních učebních oborů na civilní 

ochranu 

4.9.5. Vybrané kapitoly z oboru 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti 
potřebné pro zavádění nových stavebních technologií a materiálů ve stavební výrobě. Výuka 
tohoto předmětu je orientována na konkrétní specializace dle požadavku trhu práce v našem 
regionu. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Vybrané kapitoly z oboru vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání. Jeho 
obsahové celky navazují na učivo předmětů Stavební technologie, Materiály, Odborné 
kreslení a Odborný výcvik a vybrané části podrobně rozvíjejí. Obsah je zaměřen na přehled 
nových technologií a materiálů ve stavebnictví ve vazbě na učební obor. 

Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

• získával přehled o nových materiálech a technologiích týkajících se aktuálních 
problémů ve stavební praxi, 

• využíval správné technologické a pracovní postupy, 

• prováděl jednoduché výpočty z oboru, spotřeby materiálu, 
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• propojoval získané informace o dílčích částech konstrukcí do celku a hledal souvislosti 
mezi nimi, 

• samostatně vyhledával novinky v oboru a samostatně je prezentoval ostatním. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

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

• 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 odstranění; 

• využíval ke své práci různé informační zdroje včetně zkušeností svých a jiných lidí; 

• jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a podílel se 
na vytváření pozitivního klimatu ve třídě a ve svém okolí; 

• chápal přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

 

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. Upřednostňovány jsou metody, ve kterých stojí v centru dění žák, který svou činností 
získává potřebné dovednosti. 

V předmětu budou využívány zejména: 

Z oblasti klasických metod: 

• výklad ve vazbě na žákovu práci s knihou, 

• názorně demonstrační metody (práce s obrazem, resp. grafickými nástroji a 
interaktivní tabulí). 

Z metod aktivizujících: 

• problémové metody (žákovská práce s interaktivní tabulí). 

Zvláštní důraz je kladen na metody, u kterých je rozvíjeno logické myšlení žáka, myšlení v 
souvislostech a výchova k celoživotnímu učení. Výuka probíhá přednostně v odborných 
učebnách s interaktivní tabulí, popř. alespoň s možností datové projekce. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

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

Zvláštní důraz se klade na: 

• samostatnost žáka při práci, aktivita při vyučování, 

• porozumění probírané problematice a schopnost aplikovat poznatky v 
mezipředmětových vztazích a v praxi, 

• schopnost vyjádřit a obhájit svůj názor, 

• schopnost dodržovat termíny, 

• individuální pokrok každého žáka 

• pečlivost vedení poznámek v sešitě. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci 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 klíčové kompetence: 

• Kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• občanské kompetence a kulturní povědomí 

• personální a sociální kompetence 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. 

Předmět zastřešuje položení základu pro rozvoj konkrétní kompetence: 

2. ročník - využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 
lidí; 

3. ročník - má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomuje si význam 
celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

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 a kooperativní učení, 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 při praktické činnosti. 

• Popíše ekologické aspekty nízkoenergetických a pasívních domů. 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• volí správné nářadí a pracovní pomůcky na dané práce, 

• posoudí optimální podmínky pro stanovený typ práce, 

• užívá v praxi materiálové a technické normy, 

• hodnotí kvaltu a množství vykonané práce, 

• uvede faktory ovlivňující kvalitu výsledného díla. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• dbá na bezpečnost a ochranu zdraví svých spolupracovníků. 
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JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

nakládá s materiály, energií, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí. 

ZATEPLOVÁNÍ STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí pojmy zateplování budov a 

zateplovací systém 

vysvětlí možnosti volby konkrétního 

materiálu na zateplení budov 

popíše technologické postupy při 

provádění zateplování staveb  

vysvětlí možnosti povrchové úpravy na 

zateplovací systémy 

specifikuje základní a doplňkové 

materiály pro zateplování budov 

vysvětlí možnosti snížení tepelných ztrát 

budov 

vypočte spotřebu materiálu pro zateplení 

budov 

vysvětlí vliv tepelných ztrát na spotřebu 

energie a vnitřní prostředí budov 

Tepelné ztráty budov, základní pojmy  

Zásady návrhu systému zateplení  

Kontaktní a nekontaktní zateplovací systémy  

Volba materiálové skladby  

Technologie provádění-příprava podkladu  

Tepelná izolace, připevnění izolace k podkladu  

Vyztužená vrstva pláště  

Povrchové úpravy  

Chyby a jejich důsledky 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti 

SANACE VLHKÝCH STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí vliv vody na stavební konstrukce 

uvede vady a následky působení vody a 

vlhkosti na stavební objekt 

objasní výhody jednotlivých sanačních 

metod a popíše jejich provádění 

Vliv vody na stavební konstrukce  

Rozdělení sanačních metod přímé a nepřímé  

Metody elektrofyzikální  

Vzduchoizolační metody  

Metody chemické  

Odvodnění základového a podzemního zdiva 

drenážním systémem  

Sanační nátěry a omítky 

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše části sádrokartonových konstrukcí 

vysvětlí konstrukční řešení 

sádrokartonové příčky 

popíše pracovní postup při provádění stěn 

a podhledů 

popíše technologické a pracovní postup 

při provádění půdní vestavby 

zpracuje technickou dokumentaci na 

konstrukci sádrokartonové příčky 

Části sádrokartonových konstrukcí  

Sádrokartonové příčky  

Sádrokartonové podhledy  

Sádrokartonové obklady stěn  

Podlahy  

Sádrokartonové půdní vestavby  

Instalační příčky a předsazené stěny 
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pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• spočítá spotřebu dlažeb a obkladů, 

• popíše pracovní postup jednoduché činnosti, 

• volí správné nářadí a pracovní pomůcky na dané práce, 

• posoudí optimální podmínky pro stanovený typ práce, 

• v technických listech vyhledá požadované vlastnosti materiálu, 

• vysvětlí způsoby posuzování kvality. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• při provádění stavby zohledňuje požadavky klienta. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• vysvětlí význam vykonávané práce, 

• nakládá s materiály, energií, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí. 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY MONTOVANÝCH STAVEB 

Výstup – Žák Učivo 

popíše konstrukční systémy montovaných 

pozemních staveb 

vysvětlí výhody montovaných staveb 

popíše technologické postupy při 

provádění montovaných staveb 

vyhodnotí materiály pro obvodové pláště 

Konstrukční systémy montovaných pozemních 

staveb  

Oplášťování montovaných staveb  

Montované rodinné domy 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti 

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

orientuje se v technických zařízení budov 

a jejich vazbě na stavebně konstrukční 

části budov 

Vytápění, základní pojmy, soustavy a rozdělení  

Vnitřní rozvody plynu rozvody a plynoměry  

Větrání a klimatizace  

Výtahy, názvosloví, části stavební a strojní 

DŘEVĚNÉ STAVBY 

Výstup – Žák Učivo 

popíše konstrukční části dřevěné stavby Vlastnosti dřevěných staveb  
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vysvětlí vliv dřevěných staveb na životní 

prostředí a zdroje surovin 

Technologie výroby a montáž dřevěných staveb 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti 

ČSP 
V oblasti identifikace a formulování vlastních priorit a dalšího profesního vzdělávání 

NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNÍ DOMY 

Výstup – Žák Učivo 

vysvětlí význam provádění 

nízkoenergetických domů 

Technické a fyzikální vlastnosti pro 

nízkoenergetické a pasívní domy  

Konstrukční řešení-příklady staveb  

Možnosti energetických úspor 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti Popíše ekologické aspekty 

nízkoenergetických a pasívních domů 

OBKLADAČSKÉ A KLADEČSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

popíše suroviny, výrobu a způsoby použití 

obkladů a dlažeb  

rozlišuje a popíše vlastnosti obkladů a 

dlažeb 

vysvětlí možnosti konkrétního obkladu v 

závislosti na jeho vlastnosti 

rozlišuje druhy lepících a spárovacích 

hmot 

vysvětlí možnosti a způsoby použití 

lepících a spárovacích hmot 

specifikuje základní doplňkové výrobky 

pro obklady a dlažby a jejich použití 

popíše technologické postupy obkládání 

stěn a podlah 

vyhodnotí stav pracoviště při přejímce pro 

provádění obkladů a dlažeb 

v závislosti na vlastnostech podkladu volí 

odpovídající druh lepidla 

rozlišuje výrobní vady obkladů a dlažeb a 

jejich vliv na hotové dílo 

vysvětlí způsoby údržby a opravy obkladů 

a dlažby 

vypočte plochy obkladů a dlažeb z 

naměřených údajů 

zpracuje kladečský plán pro obklady a 

dlažby 

vypočte potřebu materiálů pro obklady a 

dlažby včetně doplňkových materiálů 

Technologie výroby obkladů a dlažeb  

Vlastnosti obkladů a dlažeb  

Použití obkladů a dlažeb  

Spojovací materiály obkladů a dlažeb  

Technologie provádění obkladů a dlažeb  

Vady obkladů a dlažeb  

Údržba a oprava obkladů a dlažeb  

Výpočet spotřeby obkladů a dlažeb 
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pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
V oblasti osvojení si zásad zdravého způsobu práce při praktické činnosti 

4.9.6. Odborný výcvik 

Obecným cílem vyučovacího předmětu je osvojení si znalostí, dovedností a návyků 
souvisejících s použitím nářadí, strojů a zařízení pro zednické práce, pracovních postupů, 
přípravu staveniště, vytvoření základů, stavbu svislých a vodorovných konstrukcí, schodišť, 
úprav povrchů pozemních staveb a osazování prvků přidružené stavební výroby. Předmět 
směřuje k tomu, aby žáci užívali logického myšlení, dokázali využít svých teoretických 
znalostí v praxi a manuálně prováděli stavební práce s přesností, pečlivostí a systematičností. 
Předmět poskytuje žákům znalosti a dovednosti nezbytné pro realizaci objektů a dodržování 
bezpečnosti práce a požární ochrany při práci. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět Odborný výcvik vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání a pokrývá část 
kurikulárních rámců obsahového okruhu Provádění staveb. Celky navazují na učivo 
předmětů Matematika, Přestavby budov, Stavební technologie, Stavební materiály, Odborné 
kreslení a Vybrané statě. 

Učivo je rozděleno do tří ročníků s důrazem na logickou vazbu provádění stavby a možnost 
mezipředmětových vztahů. 

Výuka směřuje k tomu, že žák: 

• provádí zednické a betonářské práce na pozemních stavbách a to i při jejich 
rekonstrukcích, orientuje se v přejímce staveniště; 

• volí správné nářadí a pracovní pomůcky na dané práce a udržuje je; 

• dodržuje pracovní a technologický postup zednických a betonářských prací podle 
prováděcích výkresů, užívá v praxi materiálové a technické normy; 

• čte technickou dokumentaci pozemních staveb, provádí jednoduchý náčrt konstrukce 
od ruky; 

• organizuje práci na pracovišti dle počtu pracovníků; 

• řídí se právními předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
prevence, rozpozná nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a poskytne první pomoc; 

• nakládá s materiály, energií, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí. 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

V oblasti postojové orientace žáka vzdělávání směřuje: 

• chová se a pracuje tak, aby reprezentoval svého zaměstnavatele; 

• dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 

• dodržuje normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na 
pracovišti; 

• odvádí kvalitní práci; 

• vědomě se připravuje k mnohostrannému uplatnění v oboru i mimo něj; 

• respektuje obecné morální zásady s důrazem na zachování demokratických principů a 
konfrontuje je se svým chováním; 
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• uvědomuje si své schopnosti a kriticky posuzuje zvládnutelnost úkolu. 

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 skupině. Přehled vyučovacích metod a forma jejich realizace jsou uvedeny v příloze tohoto 
vzdělávacího dokumentu. (Zpracováno dle – Maňák, Švec – Výukové metody – Brno 2003). 
Předmět Odborný výcvik je praktický. 

Je vyučován formami: 

• výkladu učitele odborného výcviku (UOV); 

• předvedení problematiky učitelem odborného výcviku (UOV); 

• samostatné pokusy žáků o napodobení činnosti; 

• usměrňování pokusů žáků a upozorňování na případné nedostatky UOV; 

• samostatná činnost žáků a její zdokonalování. 

K výuce se používá vhodná učebnice, výukové prezentace, odborná literatura. Učivo je 
doplněno odbornými exkurzemi a přednáškami. Zvláštní důraz je kladen na samostatné 
navržení pracovního postupu a samotné provedení určité práce, pomocí jichž jsou v 
předmětu rozvíjeny klíčové kompetence a průřezová témata. Výuka probíhá v odborné dílně 
nebo na reálném pracovišti. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, který je součástí školního 
řádu. Hodnocení žáků probíhá průběžně. Žák je hodnocen dle ústního projevu a zhotovené 
činnosti při zohlednění získaných odborných znalostí, dovedností a návyků. 

 

Důraz je kladen na: 

• dodržování bezpečnosti práce, 

• kvalitu prováděné práce, 

• množství prováděné práce, 

• rychlost provádění zadané práce. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Rozvoj klíčových kompetenci 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 klíčové kompetence: 

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• komunikativní kompetence 

• personální a sociální kompetence 

• občanské kompetence a kulturní povědomí 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• matematické kompetence. 
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Průřezová témata pokrývaná předmětem 

Předmět celým svým obsahem naplňuje průřezové téma Člověk a svět práce. Přivádí žáky do 
prostředí jejich budoucí profese a prakticky je připravuje na vstup na trh práce v povolání 
Zedník. 
Člověk a životní prostředí: 

• Dodržuje zásady zdravého způsobu práce při provádění stavby. 

• Pracuje se dřevem s ohledem na životní prostředí. 

• Dodržuje pravidla ochrany životního prostředí při zpracování dřeva. 

• Nakládá s odpady živičných pásů v souladu s ochranou životního prostředí. 

• Třídí odpady vzniklé při práci na staveništi. 

Občan v demokratické společnosti: 

• Používá aktivizující metody a formy práce ve výuce. 

• Uvědomuje si nutnost prohlubování znalostí a další kvalifikace pro uplatnění v jiné 
oblasti tohoto oboru. 

1. ročník, 11 + 4 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; 

• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 
zvažovat návrhy druhých. 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• popíše pracovní postup jednoduché činnosti, 

• volí správné nářadí a pracovní pomůcky na dané práce, 

• dopravuje a připravuje materiál pro zpracování, 

• provádí jednoduché práce při přestavbách nenosných částí budov, 

• vyjmenuje vhodné pracovní podmínky. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

• řídí se právními předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární prevence, 

• popíše postup při poskytnutí první pomoci na pracovišti, 

• v případě nebezpečí použije telefonní čísla tísňového volání. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• nakládá s materiály, energií, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s 
ohledem na životní prostředí, 

• při práci třídí odpady. 
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Zednické nářadí, pomůcky a příslušenství: 

zednická lžíce, filc, hladítka, kladivo, metr, tužka, naběračka, olovnice, zednická štětka 
ochranná přilba, pracovní oděv, pracovní čepice, kožená pracovní obuv, ochranné brýle, 
pracovní rukavice. 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

orientuje se ve zdrojích elektrické energie 

dodržuje předpisy BOZ při práci s 

elektrickými zařízeními 

dodržuje zásady bezpečné práce s 

elektrickými zařízeními a první pomoc při 

úrazu elektrickým proudem 

Základní ustanovení právních norem o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci  

Seznámení s organizačním uspořádáním SOU se 

zřetelem na pracoviště se zvýšeným nebezpečím 

úrazů  

Obsah a organizace odborného výcviku, 

pracoviště odborného výcviku  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a 

způsobu ochrany; riziková pracoviště, práce 

zakázané mladistvým; nejčastější zdroje a příčiny 

pracovních úrazů; první pomoc při úrazech; 

osobní hygiena a její význam pro ochranu zdraví; 

požární ochrana; příčiny požáru; organizace 

protipožární služby 

CVIČNÉ ZDĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

provádí různé vazby z plných cihel 

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

ovládá manipulaci s nářadím a 

pracovními pomůckami 

provádí vazby zdiva z bloků a tvárnic 

Bezpečnost práce při zdění, nářadí a pracovní 

pomůcky pro zdění  

Nácvik základních dovedností při zdění na sucho, 

napínání šňůrky, kladení běhounů a vazáků do 

šňůrky, sekání cihel  

Kladení cihel na vazbu  

Provádění vazby běhounové a vazákové  

Provádění vazby křížové a polokřížové, 

převazování cihel  

Vazba rovného ostění pomocí tříčtvrtek a 

dlouhých pásků  

Vazba pravoúhlého rohu zdiva různých tlouštěk  

Vazba připojení zdí  

Vazba zalomeného ostění a meziokenních pilířů  

Vazba křížení zdí  

Vazba komínů v přímých zdech a volně stojících 

komínů  

Vyzdívání zdiva z bloků a tvárnic  

Zesilování a zeslabování zdiva z různých zdících 

materiálů  

Zásady práce s materiály pro bezmalté zdění  

Zásady práce s materiály pro přesné zdění 

(pórobetonové tvárnice) 

PRÁCE SE DŘEVEM A JEDNODUCHÁ LEŠENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Bezpečnost práce a požární předpisy při práci se 

dřevem, třídění řeziva podle rozměrů, tvaru a 
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požární prevence 

třídí řezivo dle velikosti, tvaru a jakosti 

měří a orýsovává dřevo a kovy podle 

výrobní výkresové dokumentace 

zhotovuje jednoduché tesařské výrobky 

jakosti, ukládání a skladování stavebního řeziva  

Nářadí a pomůcky pro práci se dřevem, měření a 

rýsování dřeva, ruční obrábění dřeva  

Zhotovení jednoduchých tesařských výrobků 

(lešenářských koz, podlážek apod.)  

Stavba jednoduchého lešení do výšky 1,5m 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Pracuje se dřevem s ohledem na životní prostředí. 

 

ZDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL A KERAMICKÝCH TVAROVEK 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

připravuje maltovou směs a použije ji při 

zdění 

zdí pravoúhlé rohy, výklenky, pilíře, 

křížení stěn 

Bezpečnost práce při zdění, výroba malt, druhy 

malt pro zdění, příprava složek malty  

Výroba malt ručně a z průmyslově vyráběných 

směsí  

Organizace pracoviště při zdění, postup zdění z 

cihel  

Zakládání zdiva na základech a v podlažích, 

měření a vážení zdiva  

Nanášení malty do zdiva  

Kladení cihel na maltu  

Zdění zdí bez otvorů  

Zdění zdí s otvory pro okna a dveře  

Zdění pravoúhlých rohů, připojení, křížení, 

zeslabování a zesilování zdí  

Zdění rýh a výklenků  

Zdění pilířů  

Zdění komínů v přímé zdi, zdění z keramických 

tvarovek  

Stavba jednoduchého lešení, výpočet spotřeby 

materiálu 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Dodržuje zásady zdravého způsobu práce při provádění stavby. 

 

ZDĚNÍ ZDIVA Z TVÁRNIC 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zdí zdivo z pórobetonových tvárnic 

zdí zdivo z různých druhů tvárnic 

Nářadí a zařízení pro práci s pórobetonem, malty 

pro zdění z pórobetonového zdiva, výpočet 

spotřeby materiálu, postup při zdění z 

pórobetonového zdiva  

Doprava skladování pórobetonu, ukázky zdění 

zdiva s bednícími prvky z polystyrénu a 

dřevovláknitých desek  

Zdění zdiva z pórobetonu  

Zdivo z pórobetonových stavebních dílců  

Zdění zdiva z různých druhů tvárnic 
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JEDNODUCHÉ OMÍTKY 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

provádí hašení vápna a ručně vyrobí 

maltu 

nahazuje terčíky, platky a následně plochu 

stěny 

Bezpečnost práce při ručním omítání, druhy malt 

podle použití a materiálu, druhy malt pro omítky, 

materiály, přísady  

Výroba vápna a jeho hašení, výroba malt ručně a 

strojně, doprava malt ručně a strojně  

Nácvik základních dovedností při ručním omítání  

Příprava podkladů pod omítky, cementový 

postřik  

Technologický postup při omítání, nahazování 

terčíků, platek  

Zajišťování rovnosti a svislosti omítek  

Omítka dvouvrstvá - štuková, plstí hlazená 

ZAKLÁDÁNÍ JEDNODUCHÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

vytyčuje jednoduché stavby 

rozlišuje druhy zemních prací, při 

provádění dbá na BOZ při práci ve 

výkopech 

vyrábí pažení jednoduchých výkopů 

Bezpečnost práce při zakládání staveb, pomůcky 

při vytyčování staveb  

Vytyčování jednoduchých staveb  

Jednoduché pažení výkopu 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

provádí základy z prostého betonu 

provádí betonové mazaniny 

vyrábí beton přehazováním i v míchačce 

Bezpečnost práce při zpracování betonu, výroba 

betonu, příprava složek betonu, způsoby určování 

poměru míšení betonu  

Výroba betonu přehazováním a v míchačce, 

doprava betonu na stavbě, ukládání, zpracování a 

ošetření betonu  

Provádění základů z prostého betonu a 

proloženého kamenem  

Provádění betonových mazanin, výpočet spotřeby 

materiálu 

pokrytí průřezových témat 

ODS 
Používá aktivizující metody a formy práce ve výuce. 

 
2. ročník, 13 + 4,5 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých. 

Odborné kompetence 
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PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• organizuje práci na pracovišti dle počtu pracovníků, 

• orientuje se v přejímce staveniště, 

• vyjmenuje potřebné nářadí na zadanou práci, 

• volí správný materiál pro zednické práce, 

• popíše správný technologický postup ve vazbě na konkrétní stavební výkres, 

• dodržuje pracovní a technologický postup zednických a betonářských prací podle 

prováděcích výkresů, 

• provádí zednické a betonářské práce, 

• popíše postup práce při zdění a betonování v zimě. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• rozpozná nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, 

• v případě nutnosti poskytne první pomoc při úrazu na stavbě, 

• má osvojeny návyky a zásady bezpečnost a ochrany zdraví při práci. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• odvádí kvalitní práci, 

• při provádění stavby zohledňuje požadavky klienta. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• hodnotí práci z hlediska nákladů a výnosů, 

• plánuje pracovní činnosti s ohledem na životní prostředí. 

Zednické nářadí, pomůcky a příslušenství: 

zednická lžíce, hladítka, zednická štětka, olovnice, metr, tužka, filc, kladivo, naběračka 
pracovní obuv, pracovní kožená oděv, pracovní čepice, ochranná přilba, pracovní rukavice 
ochranné brýle, lopaty, kolečka, ruční míchadlo na malty a lepidla, vodováhy různých délek, 
latě dřevěné a hliníkové. 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

dodržuje pravidla bezpečné práce při 

zdění ve výškách 

poskytne první pomoc při úrazech 

dodržuje zásady bezpečné práce s 

elektrickými zařízeními 

správně volí a používá stroje a zařízení na 

stavbě 

Základní ustanovení právních norem o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci  

Seznámení s organizačním uspořádáním SOU se 

zřetelem na pracoviště se zvýšeným nebezpečím 

úrazů  

Obsah a organizace odborného výcviku, 

pracoviště odborného výcviku.  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a 

způsoby ochrany; riziková pracoviště, práce 

zakázané mladistvým  

Nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů; 

první pomoc při úrazech; osobní hygiena a její 

význam pro ochranu zdraví; požární ochrana; 

příčiny požáru; organizace protipožární služby 
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VYZDÍVÁNÍ A MONTÁŽ PŘÍČEK 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zdí příčky z příčkovek a tvárnic 

montuje příčky z dílců a panelů 

osazuje zárubně během vyzdívání příčky 

Bezpečnost práce při vyzdívání a montáži příček; 

instruktáž: vyzdívání příček, výpočet spotřeby 

materiálu  

Založení příček podle výkresu, zdění příček z 

plných, dutinových a děrovaných cihel  

Zdění příček z příčkovek a tvárnic  

Zdění dvojitých izolačních příček  

Montáž příček z dílců a panelů  

Osazování zárubní do rámů pří zdění příček  

Provádění jednoduchých sklobetonových příček  

Zdění příček ze sádrokartonových desek 

ZDĚNÍ JEDNOVRSTVÝCH VOLNĚ STOJÍCÍCH KOMÍNŮ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zdí komín od základu uvnitř budovy 

zdí komín nad rovinou střechy 

upravuje vybírací a vymetací otvory 

Bezpečnost práce při zdění komínů; instruktáž: 

zdění jednovrstvých komínů, výpočet spotřeby 

materiálu  

Založení komínů: zdění komínového zdiva, 

úprava vybíracích a vymetacích otvorů  

Zdění komínového zdiva nad rovinou střechy, 

komínové lešení  

Úprava komínové hlavy, komínové nástavce 

STAVBA VÍCEVRSTVÝCH KOMÍNŮ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zdí kompletní třívrstvý komín (Schiedel) 

Stavba třívrstvého komínu typu Schiedel 

OSAZOVÁNÍ PREFABRIKÁTŮ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

osazuje keramické nosníky 

osazuje keramické stropní vložky 

(MIAKO) 

upravuje zakončení stropních konstrukcí 

na obvodovém zdivu 

Bezpečnost práce při osazování prefabrikátů; 

instruktáž: osazování stropních prefabrikátů, 

zdvihací zařízení a podpůrné konstrukce pro 

osazování prefabrikátů, výpočet spotřeby 

materiálu  

Vyměřování úrovně zdiva a úprava podkladu, 

osazování dřevěných stropnic  

Osazování ocelových nosníků a desek HURDIS  

Osazování keramických nosníků s vložkami 

MIAKO, osazování polomontovaných stropů s 

žebříkovými nosníky  

Úprava dokončení stropních konstrukcí na 

obvodovém zdivu 
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PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

připravuje podklady pro omítání 

nahazuje jádrovou vápennou omítku 

natahuje hladkou vápennou omítku 

natahuje štukovou dvouvrstvou omítku 

upravuje povrchy omítek (pačok) 

Bezpečnost práce při omítání; instruktáž: nářadí 

a mechanizační prostředky pro omítání, výroba 

malt pro omítky, výroba malt pro staveniště, 

výroba malt z průmyslově vyráběných směsí, 

výpočet spotřeby materiálu  

Příprava podkladu pro omítání, postup při 

ručním omítání stěn, kontrola rovnosti povrchu 

omítek  

Provádění hrubé vápenné omítky zatřené  

Provádění hladké vápenné omítky  

Provádění štukové dvouvrstvé omítky  

Konečná úprava povrchu omítek - pačokování 

MONTÁŽ JEDNODUCHÉHO BEDNĚNÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zhotovuje bednění základového pasu či 

věnce 

demontuje bednění 

ošetřuje jednotlivé prvky bednění 

Bezpečnost práce při provádění bednění: 

instruktáž  

Zhotovení bednění základového pásu, věnce 

apod.  

Zbíjení a montáž jednotlivých dílců  

Demontáž bednění, ošetřování prvků bednění  

Montáž jednoduchého bednění z 

prefabrikovaných 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Dodržuje pravidla ochrany životního prostředí při zpracování dřeva. 

ŽELEZOBETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

připravuje výztuže z betonářské oceli 

ukládá výztuže do konstrukce a zalévá je 

betonem 

Bezpečnost práce při železobetonářských pracích; 

instruktáž: nástroje a zařízení pro 

železobetonářské práce, provádění 

železobetonářských prací  

Montáž bednění  

Příprava výztuže, výběr a měření betonářské oceli  

Stříhání, řezání, ohýbání a spojování výztuže  

Ochrana výztuže proti korozi  

Ukládání výztuže do konstrukce  

Ukládání betonu do konstrukce, ošetřování 

betonu  

Odbedňování konstrukce  

Povrchové úpravy železobetonových konstrukcí 

PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

Instruktáž: bezpečnost práce: nářadí a zařízení 

pro práci se sádrokartonovými deskami a montáž 

desek, zpracování sádrokartonových desek, 
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zpracovává sádrokartonové desky dle 

potřeby 

sestavuje jednotlivé sádrokartonové 

konstrukce 

zhotovuje zvukové izolace stěn, stropů a 

podlah 

seznámení s druhy sádrokartonových desek  

Dělení, úskoky, vrtání a tmelení desek, práce s 

kovovými konstrukčními profily a seznámení s 

nimi, montáž nosné konstrukce - způsoby 

připojení k podlaze a stropu, oplášťování nosné 

konstrukce, osazení tepelné izolace, osazení 

zárubní, elektroinstalace, tmelení spár, montáž 

podhledu 

DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ VÝROBKŮ PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zazdívá zárubně, okna a jiné rámy 

osazuje konzoly, zábradlí, držáky a 

parapetní desky 

Bezpečnost práce při osazování výrobků PSV 

Instruktáž: postup osazování výrobků PSV  

Příprava pracoviště, nářadí a pomůcek, 

vyměřování a kontrola polohy  

Dodatečné osazování oken  

Dodatečné osazování zárubní a rámů  

Osazování konzol, držáků, zábradlí, parapetních 

desek 

JEDNODUCHÉ HYDROIZOLACE 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

upravuje podklad pro kladení hydroizolací 

pokládá asfaltové pásy na vodorovné 

podlahy a stěny 

Bezpečnost práce při hydroizolacích, skladování 

hydroizolačních hmot, nářadí a pracovní 

pomůcky pro hydroizolace  

Úprava podkladu pro hydroizolace, provádění 

svislé izolace stěn asfaltovými pásy  

Provádění vodorovné hydroizolace stěn a podlah 

asfaltovými hydroizolačními pásy 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Nakládá s odpady živičných pásů v souladu s ochranou životního prostředí. 

 

3. ročník, 12,5 + 5 h týdně, povinný 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

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. 

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a 

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Odborné kompetence 

PROVÁDĚT ZEDNICKÉ PRÁCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

• čte technickou dokumentaci pozemních staveb, 
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• pracuje s mechanizačními prostředky a udržuje je, 

• vyměří jednoduchou konstrukci dle projektové dokumentace, 

• vyjmenuje důvody přerušení prací ve výškách, 

• užívá v praxi materiálové a technické normy, 

• má přehled o cenách prací ve svém oboru. 

DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

• v zákoníku práce vyhledá ustanovení týkající se bezpečnosti práce pro zaměstnance 
i zaměstnavatele, 

• definuje pojem pracovní úraz a postup při pracovním úrazu. 

USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB 

• chová se a pracuje tak, aby reprezentoval svého zaměstnavatele; 

• dodržuje normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na 
pracovišti; 

• pracuje podle daných technologických přepisů. 

JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

• uvědomuje si finanční ohodnocení své práce, 

• vyjmenuje dopady dané činnosti na životní prostředí, 

• s materiálem nakládá hospodárně, 

• využívá služeb recyklace. 

Zednické pomůcky, nářadí a příslušenství: 

zednická lžíce, hladítka, zednická štětka, naběračka, olovnice, metr, tužka, kladivo, filc 
pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní čepice, ochranná přilba, ochranné brýle, lopaty, 
kolečka, ruční míchadlo na malty a lepidla, vodováhy různých délek, latě dřevěné a hliníkové, 
hadicová vodováha, nivelační přístroj, kozy ocelové výsuvné, kozy dřevěné, lešení trubkové a 
HAKI, míchačky na 220 V a 380 V, řezačka na obklady a dlažby, vrtačka 

ÚVOD 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

popíše povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

jmenuje způsoby rozvodu elektrické 

energie na staveništi 

dodržuje pravidla bezpečné práce při 

zdění ve výškách 

Základní ustanovení právních norem o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci  

Seznámení s organizačním uspořádáním SOU se 

zřetelem na pracoviště se zvýšeným nebezpečím 

úrazů  

Obsah a organizace odborného výcviku, 

pracoviště odborného výcviku  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a 

způsoby ochrany; riziková pracoviště, práce 

zakázané mladistvým; nejčastější zdroje a příčiny 

pracovních úrazů; první pomoc při úrazech; 

osobní hygiena a její význam pro ochranu zdraví; 

požární ochrana; příčiny požáru; organizace 

protipožární služby 

pokrytí průřezových témat 

ČŽP 
Třídí odpady vzniklé při práci na staveništi. 
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VYZDÍVÁNÍ SLOŽITĚJŠÍHO ZDIVA 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

spáruje kamenné a smíšené zdivo 

zdí kamenné zdivo z opracovaného 

kamene a smíšené zdivo 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Vyzdívání kamenného zdiva, opracování kamene, 

spárování kamenného zdiva  

Vyzdívání smíšeného zdiva 

PROVÁDĚNÍ SLOŽITĚJŠÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

omítá stěny a stropy s různými podklady 

provádí tepelně izolační omítky 

provádí sanační omítky 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Provádění vnitřních omítek stěn, stropů, pilířů a 

průvlaků  

Řešení styků omítek s jinými materiály, 

provádění omítek na pletivo, rohože a bandáže  

Omítání stěn a stropů na různých podkladech  

Provádění omítek z aktivovaného štuku  

Provádění tepelně izolačních omítek  

Provádění sanačních omítek  

Provádění oprav vnitřních omítek 

STAVBA VENKOVNÍHO LEŠENÍ 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

sestavuje trubkové a HAKI lešení 

osazuje jednoduché zdvihací zařízení 

demontuje a ošetřuje trubkové a HAKI 

lešení 

Instruktáž: předpisy pro stavbu lešení, 

bezpečnost práce při stavbě lešení  

Montážní pomůcky, postup stavby lešení a jeho 

stavba  

Osazování jednoduchých zdvihacích zařízení  

Demontáž a ošetřování lešení 

PROVÁDĚNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

připravuje podklad pro omítání 

natahuje štukovou vápennou omítku 

provádí umělou šlechtěnou omítku 

spáruje zdivo a provádí na něm opravy 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Příprava podkladu, provádění jednovrstvé 

vápenné omítky a vápenocementové omítky  

Provádění štukové vápenné omítky  

Provádění umělé šlechtěné omítky (břízolit)  

Spárování zdiva  

Provádění oprav venkovních 

JEDNODUCHÉ PŘESTAVBY BUDOV 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

Instruktáž, bezpečnost práce při přestavbách 

budov  

Podchycování zdí ocelovými nosníky nebo 
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podchycuje zdi ocelovými nosníky nebo 

překlady 

podchycuje schodišťové rameno 

zhotovuje monolitická schodiště z 

vytuženého betonu 

vybourává otvory ve zdi 

překlady  

Podchycování schodišťových ramen  

Vybourání otvorů ve zdi  

Podezdění a podbetonování základů 

ZAČIŠŤOVACÍ PRÁCE 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

provádí opravy povrchů vnitřních omítek 

a cementových potěrů 

začišťuje omítku okolo zárubní, soklů, 

oken a instalačních prvků 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Provádění oprav povrchů vnitřních omítek, 

cementových potěrů, dlažeb a obkladů  

Začištění omítek kolem zárubní, oken, soklů a 

instalačních prvků  

Oprava venkovních omítek 

PROVÁDĚNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

opracovává obkladačky a dlaždice 

nalepuje obkladačky a dlaždice 

Instruktáž: seznámení s nářadím a zařízením pro 

obkladačské práce, bezpečnost práce  

Nácvik opracování obkladaček a dlaždic - řezání, 

vrtání, broušení  

Seznámení s materiály pro obklady, příprava 

podkladu pro obklady  

Pracovní postupy při obkládání stěn rovných i 

členitých, spárování a čištění obkladů  

Dlažby  

pokrytí průřezových témat 

ODS 
Uvědomuje si nutnost prohlubování znalostí a další kvalifikace pro uplatnění v jiné oblasti tohoto 

oboru. 

PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH SANACÍ VLHKÉHO ZDIVA 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

izoluje za pomoci izolačních omítek 

izoluje za pomoci izolačních pásů 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Dodatečné svislé izolace zdiva: úprava podkladu, 

provedení svislé izolace z izolačních omítek, 

provedení svislé izolace z izolačních pásů  

Dodatečná izolace zdiva vodorovná: sanační 

omítky a jejich nanášení, konečná úprava 

sanačních omítek 

PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVÁNÍ BUDOV KONTAKTNÍM SYSTÉMEM 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

Instruktáž, bezpečnost práce  

Příprava podkladu pro zateplovací konstrukcí, 

osazení soklových a rohových lišt, osazení tepelně 

izolační vrstvy lepením a kotvením, osazení 
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připravuje podklad pro zateplování 

zatepluje kompletním zateplovacím 

systémem 

prakticky realizuje technologické a 

pracovní postupy zřizování tepelných 

izolací konstrukčních částí budov, 

zejména vnějšího pláště kontaktními 

zateplovacími systémy 

armovací tkaniny, penetrační nátěr, Provedení 

povrchové úpravy tenkovrstvou omítkou 

ZDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL A TVÁRNIC 

Výstup – Žák Učivo 

dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

zdí stěny bez otvorů i s otvory 

zdí pravoúhlé rohy, připojení, křížení, 

zeslabování a zesilování stěn 

zdí rýhy, výklenky a pilíře 

Bezpečnost práce při zdění  

Zdění zdi bez otvorů  

Zdění zdi s otvory pro okna a dveře  

Zdění pravoúhlých rohů, připojení, křížení, 

zeslabování a zesilování zdi  

Zdění rýh a výklenků  

Zdění pilířů 

 

4.9.7. Řízení motorových vozidel 

 

2. ročník, 1 h týdně, nepovinný 
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5. Hodnocení žáků a autoevaluace vzdělávacího 

programu 

Z důvodů sloučení dvou středních škol došlo k úpravě ŠVP ve všeobecných předmětech 

a některých odborných předmětech dle ŠVP nástupnické školy. 

Došlo k posílení odborného kreslení na 2,5 hodiny a předmětu Stavební materiály na 2 
hodiny (v prvním ročníku). 

Na základě požadavků ve vzdělávání podle potřeb trhu práce došlo k  úpravě hodinové dotace 
v těchto předmětech: 

• MAT 2 - 2 - 1 

• FYZ 1 - 1 - 0 

• CHE 1 - 0 - 0 

• ZEK 0 - 1 - 0 

• OBN 1 - 1 - 1 

• CJL 1 - 2 – 2. 

Ve druhém ročníku na základě požadavků zaměstnavatelů bude nabídnut nepovinný předmět 
„Řízení motorového vozidla“ v celkové dotaci 1 hod./týdně. 

 

 


