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1  Základní údaje 

 
Školní vzdělávací program 

Technické lyceum – specifický záměr vojenský 
Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 

78-42-M/01, Technické lyceum 
 

čtyřleté denní studium 
 

Platnost od 01. 09. 2010 
 

Název školy: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 
 
Adresa školy: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 
Rezortní identifikátor: 
 
IČO: 27121313 
 
IZO zařízení: 151 014 507 
 
Zřizovatel:  Mgr. Josef Krysta 
 Bytem: 17. listopadu 23 
 733 01 Karviná-Mizerov 
 
Ředitel školy: Ing. Bc. Vladimír Janus (koordinátor tvorby ŠVP) 
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Libuše Livňanská 
 
 
Kontakty 
Telefon: +420 739613669, +420 499829729  
Email: janus@sosoom-svatonovice.cz,  
 info@sosoom-svatonovice.cz,  
 canigova@sosoom-svatonovice.cz,   
WWW: www.sosoom-svatonovice.cz,  
 www.sosoom.cz,  
 
 

L. S. 
 

 
 
 

………………………… 
Ing. Bc. Vladimír Janus 
ředitel školy v.r. 

2  Charakteristika školy 
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VZNIK ŠKOLY 
SOŠ OOM Malé Svatoňovice s. r. o. byla zařazena do sítě škol ke dni 1. září 2006 na základě 
souhlasného vyjádření MŠMT ČR z 1.2.2006, č j. 35775/05-21. Pravidelná výuka byla zahájena 
01. 09. 2006. 
Na základě rozhodnutí MŠMT je škola od r. 2006 právnickou osobou ve formě společnosti 
s ručením omezeným. 
 
MATERIÁLN Ě TECHNICKÉ ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY 
Škola působila od 01. 9. 2006 v  pronajatých budovách Středního odborného učiliště Malé 
Svatoňovice, v současné době jsou veškeré budovy související s výukou ve vlastnictví právnické 
osoby Střední odborné školy ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 
 
Rozmístění tříd, odborných učeben a ostatních provozních místností: 
Budova školy č.1: 
ředitelství a sekretariát školy 
6 běžných učeben 
jazyková učebna 
2 učebny ICT a techniky administrativy 
4 kabinety pro učitele 
tělocvična a sportovní hala 
posilovna 
sauna 
šatní boxy pro žáky 
šatny a sprchy pro TV 
 
Budova školy č.2: 
5 běžných učeben 
1 učebna ICT a techniky administrativy 
2 kabinety pro učitele 
šatny pro žáky 
školní bufet 
 
Budova jídelny: 
školní jídelna 
tělocvična (dojo) 
 
Budova DM  č. 1, č. 2  a č. 3 
Ubytování dojíždějících žáků 
účtárna 
 
Na pozemku školy je k dispozici fotbalové hřiště, tenisové kurty, volejbalové hřiště, asfaltové 
hřiště pro letní i zimní sporty a lyžařský vlek. 
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Vybavenost školy prostředky ICT 
Učebny ICT jsou vybaveny žákovskými počítači s připojením na internet, při dělených hodinách 
má každý žák zajištěn samostatný PC. Stejné podmínky jsou zajištěny v učebně techniky 
administrativy. 
Areál školy je pokryt v plné míře připojením k internetu, který je žákům k dispozici i 
v odpoledních hodinách na Domově mládeže. 
Učebny jsou vybaveny dataprojektory. 
Žáci mají možnost kopírování, tisku i skenování studijních i osobních materiálů. 
 
PEDAGOGICKÝ SBOR 
Pedagogický sbor je tvořen interními i externími pedagogy, vždy je dbáno na co nejvyšší 
kvalifikovanost učitelů, výuka odborných předmětů je dle možností vedena především 
fundovanými odborníky z praxe. Vedení školy zajišťuje širokou nabídku dalšího vzdělávání a 
dbá na její účelné využití. 
Ve škole je zajištěna činnost výchovného poradce, školního metodika prevence i metodika 
EVVO. 
 
ŠKOLNÍ PROJEKTY, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, SOUT ĚŽE 
Pro rozvoj jazykových kompetencí žáků pořádá škola společně s dalšími školami SOŠOOM 
každoročně studijní pobyty v Anglii spojené s výukou anglického jazyka. V rámci projektu 
Comenius byl ve školním roce 2007/2008 – 2008/2009 realizován i  výměnný pobyt našich žáků 
v Polsku. Škola vyvíjí aktivity k realizaci dlouhodobé mezinárodní spolupráce se zahraničními 
školami obdobného typu a zaměření. 
 
Žáci se každoročně aktivně zapojují do řady charitativních akcí, tradici má již Den s Emilem, 
který podporuje sportující handicapované děti, nebo sbírky fondu Sidus pomáhající dětským 
oddělením českých nemocnic. 
 
Svým žákům škola nabízí řadu aktivit i v rámci mimoškolních aktivit, kromě sportovně 
zaměřených kroužků se jedná především o práci v kynologickém kroužku.  
 
Žáci se pravidelně zúčastňují olympiád v českém jazyce, sportovních soutěží, v rámci 
spolupracujících škol ochrany osob a majetku v Ostravě, Karviné, Brně a Plzni probíhají 
pravidelné meziškolní soutěže, v posledních letech zaměřené zejména na cizí jazyky a sportovní 
aktivity. 
 
SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Kontakt s rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání je zajištěn především osobním kontaktem učitelů 
a vedení školy, do budoucna se plánuje zřízení elektronické školní databáze, k níž budou mít 
rodiče on-line přístup na internetu. Budou tak nepřetržitě informováni o aktuálním prospěchu a 
docházce svých dětí. 
Osobní kontakt rodičů s pedagogy je zajištěn formou třídních schůzek, rodiče mají možnost 
učitele navštěvovat i v určených konzultačních hodinách. 
Při škole funguje tříčlenná školská rada, jeden ze členů je volen přímo zákonnými zástupci a 
zletilými žáky. 
Žáci školy mají možnost komunikovat s vedením školy jak osobně, tak prostřednictvím školního 
parlamentu, který je složen se zástupců žáků všech tříd. 
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SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI INSTITUCEMI 
Partnerskými institucemi jsou především organizace zajišťující odbornou  praxi pro žáky, jedná 
se tedy zejména o významné státní úřady (orgány samosprávy, pracovní, katastrální, sociální 
úřady, soudy), ale i soukromé firmy (výrobní podniky) a spolupracující vzdělávací instituce, jako 
např. Univerzita obrany Brno, Vysoká škola podnikání Ostrava a další.. S některými partnery 
škola spolupracuje již dlouhodobě, každoročně se však snažíme oslovovat i nové instituce tak, 
aby nabídka pro žáky byla pestrá a odpovídala aktuální situaci na trhu práce. 
 
Součástí každého cyklu odborných praxí je vždy i provedení dotazníkového šetření mezi 
jednotlivými partnery, které se snaží vysledovat jejich přesné požadavky na výstupní 
kompetence absolventů. Výsledky této každoroční studie jsou vyhodnocovány a srovnávány 
s hodnotami uvedenými v profilu absolventa ŠVP. 
 
Díky hlavnímu zaměření školy a realizaci bezpečnostně právních, vojenských a technických 
oborů vzdělávání jsou významnými partnery školy subjekty provozující vojenskou přípravu a 
činnost, technickou praxi a výrobu, orgány Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, městské a 
obecní policie, ale i bezpečnostní agentury. V rámci celorepublikové sítě středních škol ochrany 
osob a majetku dochází k velmi úzké spolupráci i s ostatními školami tohoto typu. 
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3  Profil absolventa 
 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 
 
PRACOVNÍ UPLATN ĚNÍ ABSOLVENTA 
Absolvent je připraven k dalšímu terciárnímu studiu na technických vysokých školách, nebo 
vyšších odborných školách technického zaměření. Vzhledem k specifickému záměru do hasičské 
oblasti je absolvent připraven také k dalšímu studiu na  vysokých školách ve  studijních oborech 
požární ochrany, případně k  dalšímu působením ve složkách Ministerstva vnitra ČR, hasičského 
záchranného sboru. Předpokladem k tomuto je také studium sebeobrany a odborných znalostí 
hasičské a požární problematiky s následným vykonáním praktické maturitní zkoušky 
s hasičským zaměřením. 
Disponuje znalostí dvou cizích jazyků; zná pravidla standardizace a normalizace v technických 
aplikacích; má základní znalost ekonomických principů, principů řízení a základů  práva, stejně 
jako managementu a základních strategií marketingu. 
Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako technik, operátor výpočetní techniky, programátor, 
správce aplikací. Má odborné kompetence uplatnitelné přímo na trhu práce, může se uplatnit na 
všech pracovištích, které předpokládají znalosti technického směru, umí efektivně pracovat s 
prostředky moderních komunikačních a informačních technologií, umí řešit jednodušší 
programátorské problémy, dovede tvořivě vyvíjet nebo upravovat internetové stránky, ovládá 
základní úlohy při práci s CAD systémy. Absolventu uvedeného ŠVP  se může uplatnit v 
pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, 
strojník hasičského záchranného sboru aj. 
Mohou se také uplatnit při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, při plnění speciálních 
služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany 
obyvatelstva.  
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. 
věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické 
způsobilosti aj. 
Své uplatnění najde i v bezpečnostních složkách státu. 
Získal dovednosti uplatnitelné na moderním trhu práce jak v ČR, tak i v rámci celé Evropské 
unie. 
K profilaci absolventa v oblasti pracovního uplatnění dochází již v průběhu studia jak 
prostřednictvím odborné praxe realizované přímo na pracovištích potencionálních 
zaměstnavatelů, tak i v rámci odborných sportovních kurzů a společných soustředěních se 
studenty Univerzity obrany Brno a na pracovištích Hasičského záchranného sboru. 
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OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA 
Absolvent se vyznačuje těmito základními kompetencemi: 
 
Obecné kompetence: 
- díky dokonalé znalosti českého jazyka se vyjadřuje kultivovaně, věcně a jazykově správně 

v mluvené i psané podobě, 
- dovedností vystupovat na veřejnosti, jednat s klienty taktně a v souladu se společenskými 

normami, 
- komunikuje a písemně se vyjadřuje ve dvou cizích jazycích, 
- je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů, 
- uvědomuje si potřebu dalšího vzdělávání a rozvoje své osobnosti, 
- dokáže samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi řešit osobní i profesní problémy 

s přihlédnutím ke všem možným alternativám, 
- efektivně se vyrovnává s pracovní zátěží a stresem, 
- zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a efektivně se jimi řídí, 
- usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, 
- jedná v duchu etiky zaměstnance státu, vojáka, 
- odpovědně přistupuje k vlastní profesní budoucnosti, s přihlédnutím ke svým schopnostem 

reálně plánuje svůj kariérní rozvoj, 
- uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti,  
- chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje, 
- funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích, 
- pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, 

komunikuje elektronickou poštou, využívá celosvětové sítě internet v souladu se základními 
zásadami zabezpečení, 

- efektivně pracuje s prostředky kancelářské techniky, 
 
Odborné kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: 
a) 
- znal význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápali nutnost sebevzdělávání a 
celoživotního učení; 
- získal vhled do problematiky technických oborů, měli reálnou představu o obsahu a náročnosti 
uvažovaného vysokoškolského studia, zejména v technických oborech, a možnostech svého 
uplatnění po jeho absolvování; 
- ovládal základní metody vědecké práce a řešení technických problémů; 
- aplikoval matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při řešení 
technických problémů, uměl je zdůvodnit a obhájit zvolené řešení; 
- uměl zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a 
měření; 
- vytvořil si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru; 
-efektivně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií, ovládal 
algoritmizaci úloh a základy programování ve vyšším programovacím jazyce, řešil jednodušší 
programátorské úlohy a tvořil a upravovali webové stránky; 
- používal grafickou komunikaci jako dorozumívací prostředek technické praxe; 
- uplatnil získané představy o obecných principech moderního průmyslového designu. 
- používal základní aplikační programy používané ve vybraných oborech, 
- znali konstrukční provedení techniky používané v HZS, její technické vybavení a příslušenství; 
− řídili a organizovali údržbu a opravy techniky používané v HZS; 
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− využívali při pracovních činnostech nejrůznější informační zdroje, např. technické výkresy a 
schémata vyskytující se v návodech k obsluze přístrojů a strojů, servisní příručky, návody apod.; 
− znali organizaci spojové služby požární ochrany (např. předpisy pro rádiové spojení, spojení u 
požárního zásahu, spojovací, signalizační a poplachová zařízení v požární ochraně apod.); 
− používali a obsluhovali prostředky požární ochrany (např. pracovní výstroj a výzbroj, sací a 
výtlačné požární příslušenství, čerpadla, pomocné příslušenství, hasicí přístroje, mobilní požární 
techniku apod.); 
− dodržovali zásady stanovené pro jednotlivé činnosti odborných služeb v požární ochraně. 
- uplatňovali systém řízení požární ochrany v době operačního i organizačního řízení; 
− vedli a používali základní dokumentaci a evidenci jednotek požární ochrany; 
− znali, dodržovali a uplatňovali práva a povinnosti příslušníka a povinnosti fyzických a 
právnických osob na úseku požární ochrany; 
− znali teoretické základy požární ochrany a řídili se jimi; 
− osvojili si a při vykonávaných činnostech uplatňovali základní zásady ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení; 
− uplatňovali při svých činnostech poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech v oblasti 
požární prevence; 
− uplatňovali při svých činnostech poznatky o výkonu státní správy a samosprávy na úseku 
požární ochrany; 
− osvojili si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technologií. 
- zpracovával věcně, jazykově a formálně správně základní právní písemnosti a podklady, 
- orientoval se v právním systému ČR a základech evropského práva,  
- orientoval se v systému soudů, dokázal vymezit hlavní úkoly jednotlivých soudních orgánů. 
- uměl aplikovat právní znalosti při řešení standardních pracovních činností  
- znal strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, 
- měl přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí na celostátní i 
regionální úrovni, 
- chápal cíle a strategie EU, měl přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky, 
- měl osvojeny vědomostmi a dovednostmi potřebné pro zpracovávání technické dokumentace 
- rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atd. ( uměl využívat jazyka 
   jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání a výměně informací, 
 
b) Dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: 
- chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších 
osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení 
jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; 
- znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární prevence; 
- osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),  
- rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění 
závad a možných rizik; 
- znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v 
souvislosti s vykonáváním práce); 
- byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 
úrazu a dokázal první pomoc sami poskytnout. 
 
c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: 
- chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
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- dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 
zavedeným na pracovišti; 
- dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). 
 
d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: 
- znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; 
- zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 
možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 
- efektivně hospodařil s finančními prostředky; 
- nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na 
životní prostředí. 
 
Základní orientace absolventa v oblasti citů, postojů a hodnot 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- uvědomoval si potřebu kultivovaného a jazykově správného vyjadřování; 
- dodržoval pravidla slušného chování; 
- měl úctu k ostatním lidem; 
- měl aktivní přístup ke svému osobnímu i profesnímu životu, uvědomoval si potřebu dalšího 

osobního rozvoje; 
- respektoval lidská práva; 
- choval se ekologicky; 
- jednal ekonomicky; 
- byl zodpovědný za své zdraví a usiloval o zdravý životní styl; 
- dbal o ochranu zdraví ostatních; 
- byl loajální vůči svému zaměstnavateli; 
- jednal vždy v duchu profesní etiky. 
 
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ  
- střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 
ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZD ĚLÁNÍ A 
KVALIFIKACE 
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou ve formě odpovídající platné legislativě. Certifikátem 
je vysvědčení o maturitní zkoušce.   
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4  Charakteristika ŠVP 
 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 
Školní vzdělávací plán Technické lyceum – specifický záměr hasičský vychází ze základní 
koncepce RVP pro obor vzdělávání Technické lyceum (78-42-M/01). Specifický záměr 
vzdělávání se projevuje v zaměření na požární a hasičskou tématiku a dále v oblasti metod a 
forem výuky a způsobů provázanosti mezi teoretickou a praktickou rovinou. 
 
ORGANIZACE VÝUKY 
Konkrétní metody a formy výuky jsou rozpracovány v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů, základním principem je využití širokého spektra moderních výukových strategií. 
Výchovně vzdělávací proces je plánován na 34 týdnů, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Součástí 
vzdělávacího procesu jsou odborné týdenní kurzy 
- I.   ročník  – zimní lyžařský výcvik 
- II.  ročník  – lezecký výcvik  
- II.  ročník   – branný výcvik se zdravotní přípravou 
- III. ročník  –technický výcvik (dle možností v útvaru hasičského záchranného sboru) 
-  
Náplň kurzů je zpracována samostatně v rámci učebních osnov. 
 
V 1. ročníku žáci navíc absolvují adaptační kurz, který probíhá v počátku školního roku. 
Hlavním úkolem tohoto kurzu je formou her a vhodně volených přednášek stmelit kolektiv třídy. 
Vedení školy může v případě nezájmu ze strany žáků zrušit konání adaptačního kurzu.  
Praktické využívání počítačové podpory probíhá v rámci předmětu informační a komunikační 
technologie. Částečně je počítačová podpora využívána i v dalších předmětech podle možností 
školy. 

Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, 
který je  sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (dělení 
hodin, spojování hodin, bloky v čtrnáctidenním cyklu, kurzy, sportovní akce, odborné exkurze). 
Nedílnou součástí vzdělávání žáků je i příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Zvýšená 
pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování pracovněprávních 
předpisů a problematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Této problematice se věnují 
všichni učitelé v rámci svých předmětů a výchovného působení na žáky. Specifický záměr 
hasičský se profiluje v odborných vyučovaných předmětech. Specifický hasičský záměr se 
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promítá i do technického, lezeckého, lyžařského a branného výcviku, kde probíhá teoretický i 
praktický výcvik hasičské tématiky. 
Studium je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž organizace se řídí školským zákonem, 
prováděcími vyhláškami a konkrétními organizačními opatřeními.  
V průběhu školního roku se studenti zúčastňují kulturních, odborných a výchovných akcí 
(divadelní a filmová představení, přednášky, výstavy, exkurze, výchovné pořady apod.) a dalších 
aktivit vyplývajících z ročního plánu školy (sportovní turnaje, odborné soutěže apod.). 
 

Prioritou školy je využívání nejmodernějších prostředků didaktické techniky tak, aby 
výuka všeobecně vzdělávacích, ale především odborných předmětů byla pro žáky zajímavá a 
dokázala je motivovat a aktivizovat. Veškeré elektronické studijní podklady (zpracované učiteli i 
samotnými žáky) jsou shromažďovány v centrální databázi tak, aby je bylo možno využívat při 
výuce i v dalších letech. 
Vzdělávací program připravuje žáky k terciárnímu studiu technických oborů. Studium je 
koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání s 
výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce 
významné pro rozvoj technického myšlení. 
Absolvent získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se 
uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky 
informačních a komunikačních technologií, řešení jednoduchých programátorských úloh, tvorba 
a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování 
pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, práva a 
managementu. 
Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní 
vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 
Součinností výchovy a vzdělávání se harmonicky rozvíjí osobnost žáka. Spojením všeobecného 
a odborného vzdělání jsou vychováváni lidé, kteří jsou schopni logicky myslet, samostatně 
pracovat a dále se vzdělávat, kteří ovládají svůj obor a mají široký kulturní rozhled. 
Obsahovou náplň studia tvoří učivo všeobecné a učivo odborné. Předměty obsažené ve 
všeobecné části poskytují žákům vědomosti a dovednosti v oblasti jazykové a komunikační, 
přírodovědné, společenskovědní, matematické, estetické, ekonomické, tělovýchovné, dále také v 
oblastech informačních a komunikačních technologií a vzdělávání pro zdraví. 

V řadě předmětů jsou žáci vedeni ke zpracování odborných referátů, samostatných i 
skupinových projektů, elektronických prezentací a vytvářejí si tak své osobní portfolio. Při 
těchto činnostech jsou vedeni k tomu, aby samostatně vyhledávali a hodnotili informace, 
dokázali je vhodně zpracovat a také prezentovat před ostatními.  

Do třetího ročníku je zařazena povinná dvoutýdenní odborná praxe (květen/červen) v 
reálných pracovních podmínkách firem. V rámci rozvoje komunikačních dovedností si mohou 
žáci domluvit a zajistit praxi ve firmě sami. Škola následně s firmou uzavře smlouvu o vykonání 
praxe žáka. Na závěr praxe ve firmě žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah i rozsah je 
žákům předán před nástupem na odbornou praxi. V průběhu praxe jsou žáci na pracovištích 
kontrolováni. Preferována je praxe u Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Druhá část praktické výuky je koncipována formou projektových dnů ve 2. – 4. ročníku, kdy žáci 
individuálně i ve skupinách zpracovávají témata zadávaná učiteli odborných předmětů. Výsledky 
své práce následně prezentují před ostatními. Témata jsou vždy volena tak, aby propojovala 
učivo co nejvíce všeobecných i odborných předmětů. Při projektových dnech jsou v maximální 
míře využívány elektronicky zpracované studijní opory, které jsou do jednotlivých témat 
modulově integrovány. Hlavním cílem je přitom s použitím nejmodernějších didaktických 
pomůcek (audiovizuální technika, speciální software,) upevňovat probírané učivo a ukázat je 
žákům ve vzájemných vazbách tak, jak se tyto souvislosti projevují v praxi. Projektové dny jsou 
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do výuky zařazeny čtvrtletně a jsou dle možností doplněny přednáškami a besedami s odborníky 
a případně i exkurzemi. 
Další část odborné praxe je koncipována formou aktivní spolupráce ve výuce, společných 
soustředěních a společného výcviku s plněním hasičských a požárních disciplin s příslušníky 
Hasičského záchranného sboru případně se studenty vysoké školy Univerzita obrany Brno, 
příslušníků armády ČR či příslušníků Ministerstva vnitra ČR. 
V během studia absolvují žáci kurz první pomoci, který je externě organizován Českým 
červeným křížem. Jeho náplní je především zvládání zásad poskytnutí první pomoci v teoretické 
i praktické rovině. 
 
 
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Hodnocení chování a prospěchu žáků vychází z platné legislativy a interních školních předpisů, 
zejména klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Způsob klasifikace má svá 
specifika v rovině teoretického i praktického vyučování, stejně jako při hodnocení dosahování 
klíčových kompetencí žáků. 
 
Způsoby hodnocení teoretického vyučování 
Ve všeobecně vzdělávacích předmětech a teoretické rovině odborných předmětů je využíváno 
ústní i písemné formy hodnocení. Písemná forma se opírá především o otevřené či uzavřené 
testové úlohy. Nejsou hodnoceny jen faktické znalosti, ale také forma vyjadřování a úprava 
písemných prací. Žáci jsou hodnoceni i za samostatné domácí práce, referáty a aktivitu 
v hodinách. 
Způsob hodnocení praktické výuky 
Odborná souvislá praxe je vždy hodnocena slovně pověřenými pracovníky partnerských institucí 
a zahrnuje souhrnnou charakteristiku pracovního nasazení, svědomitosti, pečlivosti a odborné 
připravenosti žáků. Praktická výuka realizovaná průběžně ve škole je hodnocena podle úrovně 
plnění jednotlivých dílčích úkolů, využito je klasifikačních stupňů i slovního hodnocení. 
 
Způsob hodnocení klíčových kompetencí 
Hodnocení klíčových kompetenci se provádí zejména v případě komplexnějších prací žáků 
(projekty, samostatné mluvené projevy, odborné práce). Úroveň dosahování klíčových 
kompetencí je zahrnuta i v případě hodnocení praktické výuky.  
 
Společné zásady hodnocení 
- kromě informační a diagnostické funkce je hodnocení vždy bráno i jako prostředek k motivaci 

žáků; 
- pokud to umožňují okolnosti, je využíváno nejen jednostranné hodnocení učitelem, ale 

zohledněno je rovněž sebehodnocení a kolektivní hodnocení skupinou; 
- hodnocení vždy reflektuje dispoziční rozdíly žáků, ale také specifická doporučení u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami; 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD ĚLÁVACÍMI POT ŘEBAMI A ŽÁK Ů 
MIMO ŘÁDNĚ NADANÝCH 
 
Pojmem žáci se speciálními potřebami označujeme ve smyslu školského zákona (§16) žáky se 
zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Podmínky studia žáků 
mimořádně nadaných upravuje §17 školského zákona. 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
Charakter studijního oboru Technické lyceum vyžaduje podmínku zdravotní způsobilosti. 
Zdravotní způsobilost posuzuje příslušný registrující praktický lékař. Prostřednictvím 
výchovného poradce škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. 
Preferována je především individuální integraci žáků se SVP. 
 
 
Žáci se SVP jsou podporování zejména: 
- volbou vhodných kompenzačních pomůcek. 
- individuálním přístupem vyučujících ve výchovně vzdělávacím procesu i při hodnocení jeho 

výsledků, 
- integrací těchto žáků do všech oblastí činnosti školy (školní akce, zájmová činnost, společné 

projekty). 
 
Problematika žáků se SVP je zohledněna i při tvorbě školní strategie v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. 
 
Žáci mimořádně nadaní 
Strategie výchovy a vzdělávání se u těchto žáků zaměřuje především na: 
- možnost volby náročnějších metod a postupů, 
- podporu v samostudiu, 
- využívání projektového vyučování, 
- samostatné vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojů a kritický přístup k nim, 
- zpracování samostatných odborných prací. 
 
Ředitel školy může dle podmínek stanovených školským zákonem umožnit těmto žákům 
vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, případně i jejich přeřazení do vyššího ročníku 
bez absolvování ročníku předchozího. 
 
Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, mohou studovat podle individuálního plánu. 
Škola rozlišuje tři typy individuálních studijních plánů: 

1. termínované zkoušení – žák je přezkušován jakoukoliv formou po domluvě s vyučujícím. 
Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu 
přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na 
soustředěních. 

2. úlevy z výuky – kromě termínovaného zkoušení je žákovi  povolena absence v přesně 
stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, 
v předmětech s vyšší absencí skládá kromě běžných povinností doplňující zkoušku před 
komisí. Tento studijní plán je zpravidla povolován vrcholovým sportovcům (může však 
jít i o žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni, kterým rozvrh tréninků 
či příprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 

3. samostatné studium – student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny 
zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní 
plán je udělován výjimečně, např. reprezentantům ČR, kterým sezóna neumožňuje 
pravidelnou návštěvu školy. 

Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán, pokud 
nedodržují povinnosti, které jsou jim uloženy. Podmínkou individuálního studijního plánu jsou 
také dobré studijní výsledky. 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  16 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
Do prvního ročníku studijního oboru Technické lyceum jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně 
ukončili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. 
Uchazeči jsou bodově hodnoceni podle přepočteného průměru vybraných předmětů v  pololetí  
9. třídy ZŠ po odečtení případné penalizace za hodnocení stupněm dostatečný na vysvědčení  
z 8. a poloviny 9. ročníku.. 
Součástí přijímacího řízení je rovněž bodově hodnocený test fyzické zdatnosti a  psychotest. 
Součástí přihlášky uchazeče o studium je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 
studiu oboru s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 
 
ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou ve formě odpovídající platné legislativě. Certifikátem 
je vysvědčení o maturitní zkoušce 
Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 
Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním 
vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů 
žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných 
činností. 
Forma maturitní zkoušky  se řídí školským zákonem, který stanoví dvě základní části: 
Společná část – zadávaná a řízená centrálně MŠMT ČR (v případě cizích jazyků škola nabízí 
anglický, německý a ruský jazyk, 3. zkoušku mohou žáci volit z matematiky, 
společenskovědního základu a informatiky, v případě všech zkoušek je žákům umožněno volit si 
z obou úrovní obtížnosti) 
Profilová část – její náplň a forma je určována ředitelem školy. 
 
Profilová část se skládá ze tří povinných zkoušek: 
 
1. Praktická zkouška praktická zkouška z odborných  Technické kreslení, CAD systémy 
 
- má písemnou formu 
- zadání praktické zkoušky si žáci losují 
- jejím úkolem je ověřit očekávané kompetence žáků 
- vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci 420 
minut 
- při práci je žákům k dispozici osobní počítač s přístupem na internet a grafický program CAD, 
 
2. Výběr z předmětů Technické kreslení a CAD systémy  nebo fyzika  nebo matematika 
- ústní zkouška zahrnuje učivo obou předmětů  
- žák si losuje jedno ze zadaných témat 
- příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut 
 
3. Souhrnná zkouška z předmětů Požární prevence a zdolávání mimořádných událostí, 
Organizace požární ochrany a Technické prostředky požární ochrany  
- ústní zkouška zahrnuje učivo uvedených  předmětů  
- žák si losuje jedno ze zadaných témat 
- příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut 
 
Žáci mají rovněž možnost zvolit si až dvě dobrovolné zkoušky dle aktuální nabídky a zájmu 
v ročníku. 
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REALIZACE BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ 
PREVENCE 
Realizace BOZP a PO vychází z platných externích i interních předpisů a s ohledem na odbornou 
orientaci studia je i součástí výuky. Ředitelem školy je vydán Metodický pokyn k zajištění 
BOZP a PO a příslušné osnovy školení pro žáky i zaměstnance. 
Žáci jsou v této problematice proškoleni vždy na začátku každého školního roku a zvlášť i před 
každou školní akcí či sportovním kurzem. Každoročně probíhá na škole požární cvičení ve 
spolupráci s hasičským záchranným sborem. 
Vedení školy a pověřený pracovník průběžně vyhodnocují všechna možná rizika a stanovují 
příslušná opatření. V této oblasti dochází i k pravidelným externím kontrolám. 
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5  Učební plán 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 

Technické lyceum – u čební plán 
 Počet týdenních vyu čovacích hodin v ro čníku 
Kategorie a název p ředmětu             
  1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem 
A. Povinné p ředměty           
1. Všeobecné-vzd ělání           
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
1.Cizí jazyk – B1 4 3 3 3 13 
2.Cizí jazyk  - A2 3 3 3   9 
Matematika 4 4 3 3 14 
Občansk nauka     1 2 3 
Dějepis 2 2     4 
Zeměpis 2       2 
Fyzika 2 2 3 3 10 
Chemie 2 2 3   7 
Biologie a ekologie     2 2 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
2.Odborné           
2.1 Základní           
Informační a komunikační 
technologie 2 2 2 2 8 
Technicá fyzika       2 2 
Ekonomika     2 2 4 
2.2 Profilující            
AD systémy     2 2 4 
Technická měření       2 2 
Technické kreslení 2 2     4 
Právo 2 2     4 
Deskriptivní geometrie   2 2   4 
Kynologie   1      1 
Průmyslový design 1 1     2 
Speciální tělesná výchova 4 4   8 
Požární prevence a zdolávání 
mimořádných událostí    2 2 
 Organizace požární ochrany      2   2 
Technické prostředky požární 
ochrany   2 2 4 
CELKEM 35 35 35 32 137 
      
B. Volitelné           
volitelný p ředmět           
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Společenskovědní seminář       2  2 
Konverzace v cizím jazyce       2  2 
Celkem za volitelné       2  2 
CELKEM 35 35 35 34 139 

 
 
Poznámky k učebnímu plánu 
Nabídka cizích jazyků zahrnuje anglický, německý a ruský jazyk. 
Do skupin jsou žáci děleni v cizích jazycích a ICT. 
V rámci studia je realizována odborná praxe a 5 sportovních kurzů (adaptační, lyžařský, branný se 
zdravotní přípravou, lezecký a technický výcvik). 
 
 

Přehled využití týdn ů v období zá ří - červen 

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

Standardní výuka 36 36 36 31 

Sportovní kurzy 1 2  1    

Souvislá odborná praxe1    2  

Exkurze 1  1 1  1  

Maturitní zkoušky       2 

Časová rezerva 2 1 0 3 

CELKEM 40 40 40 37 
 
1 Do přehledu není započtena průběžná odborná praxe realizovaná formou individuální i skupinové 
samostatné práce žáků (strážní služba). Tato forma je začleněna do 2. a 3. ročníku. 
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   6  Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 
Škola: Střední odb. škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Minimální po čet 
týdenních 

vyu čovacích hodin  
Vyučovací p ředmět 

Počet 
týdenních 

vyu č. 
hodin 

Hodiny nad 
min. po čet 

disponibilní 

Vzdělání a komunikace 
v českém jazyce 

6 
Český jazyk a literatura 

7 1 

Cizí jazyk B1 13 

Cizí jazyk A2 9 Vzdělání a komunikace 
v cizím jazyce 

21 
Konverzace v cizím 
jazyce 

2* 

1 

Dějepis 4 

Občanská nauka 3 Společenskovědní vzdělání 5 
Společenskovědní 
seminá 

2* 

2 

Fyzika 10 

Chemie  
Biologie a ekologie 3 

Přírodovědné vzdělávání 20 

Zeměpis 2 

2 

Matematické vzdělávání 12 Matematika 12 0  

Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 5 0 

Tělesná výchova 8 
Vzdělávání pro zdraví 8 

iologie a ekologie 1 
1 

Informační a komunikační 
technologie 

8 Vzdělávání v informačních a 
komunikačních tehnolog. 

10 
CAD systémy 2 

 0 

Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 4 1 
Aplikovaná matematika 2 Matematika 2 0 

Technická měření  
Technická fyzika 4 

Technická fyzika 2 
0 

Technické kreslení 4 

CAD systémy 2 

Deskriptivní geometrie 4 
Grafická komunikace a 
průmyslový design 2 

Průmyslový design 2 

0 

Speciální tělesná 
výchova 

8 

Kynologie 1 
Volitelné předměty 2* 
Požární prevence a 
zdolávání mimořádných 
událostí 

4 

Disponibilní hodiny 20 

 Organizace požární 
2 

    
3 
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ochrany 
Technické prostředky 
požární ochrany 

2 

Právo 4 

CELKEM 128   139 11 
* Volitelné předměty jsou zařazeny ve 4. ročníku paralelně, počet vyučovacích hodin týdně je proto 
uveden souhrnně za všechny předměty. 
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7  Způsob rozvoje klíčových kompetencí 
 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 
Rozvoj klíčových kompetencí (KK) se prolíná všemi předměty, opírá se o aktivizující výukové 
strategie, při nichž jsou žáci vedeni k samostatnosti a činorodosti tak, jak to po nich bude 
vyžadováno zaměstnavateli, ale i dle potřeb, které vyvstanou v jejich osobním životě. 
Způsob, jakým se na rozvoji klíčových kompetencí podílejí jednotlivé předměty, je uveden 
v jejich učebních osnovách, nejvýznamnější vliv na prohlubování konkrétních dovedností žáků 
má však především odborná praxe a realizace významných projektů. Během studia se žáci navíc 
aktivně zapojují do života školy, třídí odpad, dbají na čistotu a kulturnost prostor školy i jejího 
okolí, prostřednictvím žákovského parlamentu se v některých záležitostech mohou spolupodílet 
na řízení školy, učí se formulovat své názory a demokraticky rozhodovat.  
 
Základní postupy rozvoje klíčových kompetencí: 
Konkrétně jsou uvedeny ty předměty, v nichž dochází k realizaci klíčových kompetencí 
nejvýrazněji. KK však  nejsou izolované, jsou rozvíjeny napříč celým učebním plánem. 
 
Kompetence k učení 
Žáci jsou vedeni k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování. 
Pracují s dostupnými informačními zdroji a jsou vedeni ke kritickému přístupu k nim. Je 
využíváno sebehodnocení, úroveň dosažených výsledků je také diskutována společně s ostatními 
žáky. Důležitým faktorem je i motivace k dalšímu vzdělávání po skončení studia. 
Realizace v předmětech: tyto kompetence jsou rozvíjeny ve všech předmětech stejnou měrou. 
 
Kompetence k řešení problému 
Žáci individuálně či společně řeší úkoly v jednotlivých předmětech, využívají dostupných 
informací, samostatně navrhují možné způsoby řešení, dokáží se poučit z chyb svých i druhých. 
Modelové situace vytvářené při výuce ve škole pak doplňují reálné problémové okamžiky během 
odborné praxe. 
Realizace v předmětech: zejména odborné předměty 
 
Komunikativní kompetence 
Žáci jsou vedeni k samostatnosti, kultivovanosti, věcné i jazykové správnosti svých psaných i 
mluvených projevů při ověřování výsledků vzdělávání, komunikaci s žáky i učiteli, vystupování 
na veřejnosti. Formou referátů často prezentují své poznatky před třídou. Zapojují se do 
moderování významných školních akcí, v rámci náborových aktivit navštěvují své základní 
školy a debatují s tamními žáky o studiu na naší škole. 
Realizace v předmětech: ČJ, CJ, SVS, ON 
 
Personální a sociální kompetence 
Výchovně vzdělávací proces školy je komplexně zaměřen na rozvoj každého žáka jako jedince, 
který si je vědom sebe sama, dokáže vhodně využívat svých předností, dbá o svůj duševní i 
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tělesný rozvoj a funguje v rámci sociálních vztahů v rovině profesní i osobní. Žáci jsou vedeni 
k toleranci druhých lidí i společenských skupin. Kromě poznatků získaných ve výuce přispívá 
k osvojení těchto kompetencí i vytváření příznivého klimatu v jednotlivých třídách i celé škole, 
otevřenost v komunikaci a realizace vybraných školních akcí (adaptační kurz, školní soutěže, 
návštěvy kulturních představení). 
Realizace v předmětech: ON, PR, TV, STV 
 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Žáci jsou vedeni k úctě ke kulturním a historickým hodnotám v národním, ale i širším kontextu, 
dokáží žít v demokratické společnosti s vědomím všech zákonných i morálních pravidel, podle 
kterých sami jednají. Chápou význam ochrany životního prostředí, sami se chovají ekologicky. 
K takovémuto jednání přispívají otevřené diskuze žáků nad aktuálními politickými i 
společenskými problémy, konfrontace s uměleckou tvorbou (zejména literární, výtvarnou a 
filmovou) spojená s rozbory a hodnocením, ale také praktické činnosti zaměřené na ochranu 
životního prostředí (třídění odpadu, úklid v okolí školy, návštěvy ZOO). 
Realizace v předmětech: ČJ, ON, PR, CJ, Z, DĚ, KYN, 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
Zkušenosti z odborné praxe, přímá konfrontace s pracovními povinnostmi a problémy, to jsou 
nejdůležitější způsoby, jak v žácích rozvíjet tento typ kompetencí. Míra samostatnosti, 
pohotovosti a zodpovědnosti ovlivňuje úspěšnost jejich budoucího profesního uplatnění. Žáci si 
osvojí způsoby, jak se o pracovní místo ucházet, jak jako zaměstnanec jednat a jakými pravidly 
se řídit. Tyto dovednosti vycházejí z praktických odborných znalostí, důležitá je však i 
spolupráce s třídním učitelem a výchovným poradcem, kteří s žáky možnosti jejich budoucího 
uplatnění konzultují. 
Realizace v předmětech: odborná praxe, ČJ, TK, ICT, EK, PD, CAD,  CJ, ON, PR, STV, 
PPZMU, OPO, TPPO, 
 
Matematické kompetence 
Tento typ kompetencí se zaměřuje především na schopnost aplikovat matematické dovednosti 
v konkrétních profesních i životních situacích. Již při výuce samotné matematiky je učivo 
aplikováno zejména  formou slovních úloh, její využití v jiných oblastech je mnohdy základní 
podmínkou zvládnutí celého předmětu nebo obsahového celku. 
Realizace v předmětech: M, DG, EK, F, TF, CH, Z, ICT, TK,TM 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
Práce s ICT je základním předpokladem téměř jakékoliv lidské činnosti. Dovednosti získané ve 
výuce ICT žáci již ve škole využívají v mnoha předmětech. Vyhledávají informace na internetu, 
zpracovávají elektronické prezentace, odborné práce píší v textových editorech, pracují s audio i 
video záznamy, komunikují elektronickou poštou, kterou využívají pro zasílání domácích prací 
učitelům.  
Realizace v předmětech: ICT, CAD, TK, PD, realizace projektů, referáty a odborné práce 
v dalších předmětech 
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8  Žákovské projekty na podporu klíčových kompetencí 
 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 
 
Projektová činnost žáků je součástí výuky v řadě předmětů. Projekty lze rozdělit na krátkodobé a 
dlouhodobé. 
 
Krátkodobé projekty 
Výpočetní technika – tvorba webových stránek, vypracování prezentací v aplikaci PowerPoint 
Technické kreslení a CAD systémy – tvorba projektů, výkresové dokumentace i prostřednictvím 
výpočetní techniky 
Cizí jazyky – zpracování reálií vybraných zemí formou samostatných prezentací 
 
 
Dlouhodobé projekty 
Do této kategorie lze zařadit postup, jakým je realizována praxe a odborné kurzy. Jejím cílem je 
rozvíjet jak obecné, tak i odborné kompetence žáků a zlepšit jejich základní orientaci v oblasti 
citů, postojů a hodnot. Praktická aplikace probírané látky připravuje žáky nejen na  odbornou 
praxi probíhající v reálných podmínkách, ale především zvyšuje jejich schopnost  uplatnění na 
trhu práce. 
 
 

Obsahem celé praxe je činnost žáka v odborných firmách, v případě odborných kurzů 
činnost realizovaná společně Hasičským záchranným sborem, MV ČR, Univerzitou obrany Brno 
a dalšími odbornými subjekty tak, aby rozvíjeli své v odborných předmětech získané dovednosti 
a znalosti v podmínkách  reálné pracovní činnosti. 

 
V rámci této činnosti dojde k postupnému propojování probírané látky v učebních 

předmětech Technické kreslení, CAD systémy, Technické měření, ICT, Organizace požární 
ochrany, Technické prostředky požární ochrany, požární prevence a zdolávání mimořádných 
událostí, ale i v předmětu Právo a STV. Průběžná praxe se však dotkne i dalších  předmětů, jako 
je ČJ a CJ. 

 
 Žáci budou pracovat ve skupinách i samostatně (vyhledávání informací z dostupných 
informačních zdrojů). Poznatky přímo z praxe pak mohou žáci  získávat  prostřednictvím 
kontaktů navázaných s odbornými firmami v jejichž blízkosti škola sídlí. Písemnosti vytvořené 
v rámci průběžné praxe bude každá třída zakládat do archivu, který si k tomuto účelu vytvoří a 
povede.  
 
Průběžná společná  praxe studentů potrvá tři roky, zahájená bude v prvním a ukončena ve třetím 
ročníku.  
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Průběžná praxe bude probíhat následujícím způsobem: 
 
První ročník studia: 
- zimní lyžařský výcvik 
 
Druhý ro čník studia: 
- odborný výcvik lezecký za účasti odborných instruktorů horolezectví s prvky hasičského a 

vojenského lezeni a pobytu v přírodě za mimořádných událostí   
- odborný kurz branný v rámci možností výcviku u útvaru HZS včetně zdravotní přípravy za 

účasti lektorů Českého červeného kříže 
- účast na seminářích a soutěžích s hasičským zaměřením organizovaných  dalšími 

spolupracujícími subjekty 
- strážní služba při ochraně školy 
- vedení písemností při strážní službě 
 
Třetí ročník studia: 
-  technický výcvik za účasti odborných instruktorů Hasičského záchranného sboru  
- účast na seminářích a soutěžích s hasičským zaměřením  
- strážní služba při ochraně školy 
- vedení písemností při strážní službě 
- exkurze na pracovištích Hasičského záchranného sboru 
 
Čtvrtý ro čník studia: 
- účast na seminářích a soutěžích s hasičským zaměřením  
- exkurze na pracovištích Hasičského záchranného sboru 
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9  Aplikace průřezových témat ve ŠVP 
 
Škola: Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice   

s.r.o. 
Zřizovatel:   Mgr. Josef Krysta 
Název ŠVP:   Technické lyceum – specifický záměr hasičský 
Obor vzdělávání:  78-42-M/01, Technické lyceum 
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium 
Stupeň vzdělávání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost ŠVP:  od 01. 09. 2011 (počínaje 1. ročníkem) 
 
 
Realizace jednotlivých průřezových témat (PT) je uvedena v učební osnově každého předmětů. 
Tato kapitola popisuje obecné způsoby jejich využití. 
 
 
Občan v demokratické společnosti 
Ve výuce je toto průřezové téma rozprostřeno do jednotlivých předmětů v závislosti na jejich 
obsahové náplni a zaměření. K realizaci tématu napomáhá i snaha o vytvoření demokratické 
atmosféry ve škole, budování otevřené komunikace mezi žáky, zákonnými zástupci, učiteli a 
vedením školy a možnost spolupodílet se na vývoji školy, která je dána žákům prostřednictvím 
žákovského parlamentu. Začlenění hlavních tématických částí průřezového tématu do předmětů 
je uvedeno v následující tabulce (jsou uvedeny předměty, v nichž je PT realizováno 
nejvýrazněji). 
 
 

Průřezové téma 

Tématický celek 

Předměty, v nichž je téma 
realizováno 

Občan v demokratické spole čnosti   

- osobnost a její rozvoj ON, SVS,  CJ, ČJ, STV 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů ČJ, PR, CJ, KYN, ON, OPO, PPZMU, 

- společnost ON, SVS, PR, DĚ, 

- historický vývoj DĚ, ON, SVS, 

- stát, politický systém, soudobý svět ON, SVS, PR, OPO 

- masová média ON, SVS,  ČJ 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita ON, SVS, PR, STV 

- právní minimum PR, KYN, ON, STV, 

- etická výchova ON, SVS, ČJ, PR, STV 
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Člověk a životní prostředí 
Realizace tohoto PT souvisí s uskutečňování EVVO ve škole. Jednotlivá témata jsou jednak 
začleněna do výuky jednotlivých předmětů (viz tabulka), ale jsou součástí i vybraných aktivit 
souvisejících s chodem školy (třídění odpadu, soutěže v udržování pořádku ve třídách, škole i 
jejím okolí, odborné přednášky o životním prostředí.. Vztahu k životnímu prostředí se žáci učí i 
na sportovních kurzech. 

 
 
 

 
 
Člověk a svět práce 
Znalosti a dovednosti žáka v této oblasti se opírají o výuku zejména v odborných předmětech, 
důležitým prostředkem pro konfrontaci s reálným pracovním prostředím je pak souvislá odborná 
praxe. Podstatné je i rozvíjení hodnot a postojů žáků ve vztahu k práci, jeho zodpovědnosti, 
svědomitosti a uvědomění si potřeby dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Podporu pro rozvoj 
klíčových kompetencí souvisejících s tímto PT tvoří konzultační a poradenská činnost 
výchovného poradce a spolupráce školy s úřadem práce. 
 
 

Průřezové téma 

Tématický celek 

Předměty, v nichž je té ma 
realizováno 

Člověk a svět práce   

- svět práce a možnosti uplatnění  EK, PR. ON, ICT, OPO 

- soustava vzdělávání v ČR PR, ON, CJ,  

- vyhledávání informací o pracovních nabídkách EK, ICT, PR,  

- sebeprezentace žáka při vstupu na trh práce ČJ, PR, ICT, CJ 

- zákoník práce, související legislativní předpisy PR, EK, ICT, 

- soukromé podnikání EK, PR, ICT 

- státní politika zaměstnanosti PR, EK, ICT 
 
Informa ční a komunikační technologie 
Základní uživatelské dovednosti v této oblasti jsou rozvíjeny především v samostatném předmětu 
ICT tak, aby žáci splňovali požadavky základní úrovně systému ECDL.Tyto jsou dále po 
odborné stránce rozvíjeny v předmětech CAD systémy, Technické kreslení, Deskriptivní 
geometrie a Průmyslový design.  Příslušné kompetence jsou uplatňovány průběžně během studia 
i v dalších předmětech při tvorbě samostatných prací žáků, komunikaci elektronickou poštou 
nebo vyhledávání informací na internetu. V odborných předmětech  (PR, EK, ) žáci pracují 
s nejrozšířenějšími právními či účetními aplikacemi.  
 

Průřezové téma 

Tématický celek 

Předměty, v nichž  je 
téma realizováno 

Člověk a životní prost ředí   

- biosféra BiE, Z, F 

- globální problémy životního prostředí BiE, ON, SVS, Z, CH 

- řešení environmentálních problémů BiE, ON, SVS, Z,  

- školní aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí plán EVVO, PPZMU 
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10 Učební osnovy jednotlivých předmětů 
 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět český jazyk a literatura je v průběhu studia dotován 12 hodinami rozvrženými 
následujícím způsobem: 

1. ročník: 3 hodiny týdně 
2. ročník: 3 hodiny týdně 
3. ročník: 3 hodiny týdně 
4. ročník: 3 hodiny týdně 

V průběhu výuky budou hodiny stylistiky, gramatiky, literární výchovy aktuálně přizpůsobeny 
potřebám učiva a žáků. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia; 
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit   

žáky porozumět čtenému textu; 
- pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi; 
- poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých 

směrů jednotlivých kulturních epoch; 
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl podílet se na hodnotové 

orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění; 
- pěstovat u co největší části žáků potřebu číst; 
- pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury; 

významu a funkci literárního díla; 
- prohlubovat komunikační dovednosti žáků; 
- poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání; 
- prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, naučit je užívat mateřského jazyka 

jako nástroje dorozumívání a myšlení, jako prostředku získávání, sdělování a sdělování 
informací; 

- chápat jazykové vzdělávání v mateřském jazyce jako nezbytný předpoklad pro učení se   
jazykům cizím; 
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- vést žáky k funkční a mediální gramotnosti. 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
- základní poznatky z literární teorie 
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech 
- gramatika 
- stylistika 
- základy rétoriky a komunikačních dovedností 
- kultivace vlastních jazykových projevů 
- základy informační výchovy 
- obecné výklady o jazyce 
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků 
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace 
- aktivní účast na rozvíjení literárních dovedností 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
- prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku 
- naučit je užívat mateřského jazyka jako nástroje dorozumívání a myšlení 
- naučit žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice 
- vést žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 
- prostřednictvím interpretace literárních děl přispívat k utváření jejich názorů, postojů, zájmů, 

vkusu a mravního profilu žáka 
- rozvíjet a kultivovat jejich duchovní život 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- výklad učitele a řízený dialog 
- samostatná práce individuální i skupinová 
- samostatná domácí práce (příprava referátů a prezentací) 
- společná četba literárních textů 
- individuální četba literárních textů 
- rozbor a interpretace literárních textů 
- memorování uměleckých textů 
- esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy) 
- projektové vyučování 
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, 

interaktivní tabule) 
- exkurze (knihovna, galerie) 
- společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení 
- gramatická a stylistická cvičení 
- diktáty a pravopisná cvičení 
- rétorická cvičení 
- souvislé slohové práce 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a 
stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i 
pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení 
a různých forem písemného testování. 
Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, 
budou: 
- ústní zkoušení; 
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- písemné testy; 
- slohové práce; 
- přednes referátů; 
- prezentace individuálních i skupinových prací; 
- recitace; 
- interpretace literárního textu; 
- rétorická cvičení. 
Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze 
strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými 
kompetencemi a vnitřním řádem školy. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Komunikativní kompetence 
Žák by měl umět: 
- rozebrat a interpretovat text; 
- aktivně se účastnit diskuzí; 
- formulovat a obhajovat své názory a postoje; 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí; 
- kultivovaně se vyjadřovat v souladu se zásadami kulturního projevu; 
- používat spisovný jazyk v konkrétních společenských situacích, které to vyžadují. 
 
Personální kompetence 
Žák by měl být schopen: 
- efektivně se učit a pracovat; 
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; 
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat; 
- přijímat rady i kritiku; 
- tolerovat a respektovat odlišné názory druhých, jejich umělecký vkus; 
- uplatňovat získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě; 
- rozpoznat hodnotné umělecké dílo od braku a kýče; 
- být schopen porozumět demokratickým a humanistickým myšlenkám českých i světových 

autorů. 
 
Sociální kompetence 
Žák bude veden k tomu, aby byl schopen: 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem; 
- posoudit ovlivňování techniky médií a případně využit mediální obsahy pro rozvoj vlastní   

osobnosti. 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Občan v demokratické společnosti: 
- rozvoj funkční gramotnosti (v průběhu celého učiva) 
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám (v průběhu celého učiva) 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi (v průběhu celého učiva) 
- dovednost jednat s lidmi (v průběhu celého učiva) 
- orientace v masových médiích (informatika) 
- rozvoj komunikativních a personálních kompetencí (v průběhu celého učiva) 
- práce s informacemi (v průběhu celého učiva) 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  31 

 
Informa ční a komunikační technologie: 
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací (v průběhu celého učiva) 
 
Člověk a životní prostředí 
- pochopení problematiky vztahu člověka a prostředí v souvislosti s vybranou četbou (rozbor 

literárního textu, v průběhu celého učiva) 
- získání odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodních zdrojů (v souvislosti 

s vybranými literárními díly) 
 
Člověk a svět práce 
- vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech (administrativní styl) 
- komunikace s potencionálními zaměstnavateli (rétorika) 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi (v průběhu celého učiva) 
- spoluutváření obrazu firmy na veřejnosti (rétorika) 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
- dějepis (historické pozadí dané doby, umělecké směry doby) 
- občanská nauka (v průběhu celého učiva) 
-    výpočetní technika (nauka o informacích) 
-    anglický jazyk (vývoj anglické literatury) 
-    německý jazyk (vývoj německé literatury) 
-    ruský jazyk (vývoj ruské literatury) 
-    právo (první zákoníky) 
 

Český jazyk a literatura 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

 
Žák 
- chápe umění jako specifickou výpověď  

o skutečnosti; 
- rozezná umělecký text od neuměleckého, 

dovede  rozeznat umělecký brak a kýč; 
- rozebere umělecký text za použití znalosti  

z literární teorie a poetiky; 
- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

druhů a  žánrů; 
- orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a 

dovede  charakterizovat jednotlivé formy 
ÚLS; 

- rozlišuje jednotlivé umělecké slohy daného 
období, zná jejich významné představitele a  
stěžejní díla; 

- orientuje se v základních vývojových 
etapách  literární historie světové i české; 

- řadí typická díla do jednotlivých 

 
 
Úvod do studia literární vědy 
 
Základy literární v ědy a poetiky 
 
Folklór a ústní lidová slovesnost 
 
Literatura starov ěku 
- orientální literatury 
- Bible 
- řecká a římská literatura 
 
Nejstarší středověké literatury 
- křesťanství 
- evropská rytířská a dvorská epika 
 
Počátky českého písemnictví  
- staroslověnská literatura 
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uměleckých směrů a příslušných 
historických  období; 

− zhodnotí význam daného autora nebo 
literárního díla pro dobu vzniku i pro 
současnost; 

− umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého 
díla (knihy, divadelního představení, filmu,  
výtvarného díla aj.); 

− popíše vývoj písma (starověké civilizace –   
latinka);- 

− rozliší grafické prostředky související se  
strukturou literárního díla; 

- latinská literatura 
- nejstarší česky psané památky 
 
Umění vrcholného středověku 
- literatura doby Karla IV. 
- literatura doby husitské 
- doznívání husitství 
 
Renesance a humanismus ve světové 
literatu ře 
 
Renesance a humanismus v Čechách 
 
J. A. Komenský 
 
Baroko, doba pobělohorská 
 
Klasicismus, osvícenství, preromantismus 
 
 
 

- při tvorbě textů žák uplatňuje znalosti 
českého  pravopisu (i/y, bě, pě, mě, vě, 
pravopis předložek  a předpon, velká 
písmena, skupiny souhlásek a zdvojených 
souhlásek, psaní cizích slov, interpunkce); 

 
- definuje zásady lidské komunikace; 
- vymezí hlavní komunikační nástroje; 
- odlišuje varianty národního jazyka 

(spisovný jazyk, obecná čeština, dialekt, 
slang, argot, hovorový jazyk) a stylově 
příznakové jevy, vhodně je využívá ve 
svém jazykovém projevu v souladu 
s komunikativní situací; 

- zná náležitosti jazykové kultury a umí je 
prakticky uplatnit; 

- orientuje se v základních normativních 
příručkách českého jazyka, dokáže s nimi 
pracovat; 

 
- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim 
kriticky; 

- samostatně zpracovává informace; 
- rozumí obsahu textu a jeho částí; 
- pořizuje z odborného textu výpisky a výtah; 
- má přehled o knihovnách a jejich službách; 
- zaznamenává bibliografické údaje; 
- vyhledává informace ve slovnících, 

Procvičování pravopisu a jazykové rozbory 
(zařazováno průběžně během celého ročníku) 
- hlavní principy českého pravopisu 
 
 
 
Obecné poučení o jazyce 
- řeč a komunikace 
- vznik a vývoj jazyka 
- indoevropská rodina 
- slovanské jazyky 
- vrstvy a útvary národního jazyka 
- jazyková kultura 
- norma a kodifikace spisovného jazyka 
 
 
 
 
 
 
Informatická výchova 
- knihovny a jejich služby 
- práce s textem a získávání informací 
- techniky a druhy čtení, orientace v textu a 

jeho rozbor 
- získávání a zpracování informací 

z uměleckého a odborného textu ve formě 
anotace, konspektu, osnovy 
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encyklopediích, na internetu (zná různé 
způsoby vyhledávání a nejpoužívanější 
vyhledávače na internetu); 

- prokáže základní přehled o denním tisku, 
časopisech souvisejících s profesní 
orientací, se zájmovou činností, vysvětlí, 
jak je organizována; 

 
- zná grafické a zvukové prostředky českého 

jazyka; 
- objasní základní pojmy z fonetiky a 

fonologie; 
- popíše způsob tvorby hlasu a artikulace 

hlásek; 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti; 
- na samostatných projevech prokáže 

praktickou znalost zásad správné 
výslovnosti; 

 
- vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi; 
- rozpozná funkční styl, dominantní slohový 

postup a v typických příkladech slohový 
útvar; 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 
zásobu a skladbu; 

 
-  vytvoří samostatně slohovou práci. 
 
 
 
 
 
 
 

- používá základní útvary stylu prostě 
sdělovacího; 

- ovládá konverzační a ne konverzační útvary  
prostě sdělovacího stylu; 

- využívá zásady jazykové kultury v běžné 
komunikaci; 

- na základě získaných poznatků a analýzy 
textů vytvoří vlastní text na dané téma; 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 
zásobu a skladbu, nalezne nedostatky a 
chyby a navrhne  opravu (vazby, předložky, 
spojovací výrazy, slovosled); 

 
 
 
 
po přípravě samostatně vytvoří vlastní text; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetika a fonologie 
- systém českých hlásek  
- zásady správné výslovnosti 
-   prostředky souvislé řeči 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní poučení o slohu 
- slohotvorní činitelé 
- funkční styly 
- slohové postupy  
- slohové útvary 
 
 
 
Vypravování 
 
 
 
Styl prostě sdělovací a jeho útvary 
- praktická cvičení 
- referát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený a psaný referát 
- stylizační cvičení, analýza odborného textu 
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- slohová práce 
2. ročník 

 
Žák 
- charakterizuje základní umělecké směry 

daného období, jejich hlavní představitele a 
stěžejní díla; 

- interpretuje literární texty a diskutuje o 
nich; 

- při rozboru literárních textů uplatňuje  
znalosti z literární teorie a poetiky; 

- dovede vystihnout charakteristické znaky   
různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi; 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl; 

- umí zařadit typická díla do jednotlivých  
uměleckých směrů a příslušných 
historických  období; 

- přiměřeně rozebere umělecké dílo po 
stránce stylistické; 

 

 
 
Práce s literárními texty (v průběhu celého 
roku) 
 
Národní obrození 
Romantismus ve světových literaturách 
 
Romantismus v české literatuře  
 
Realismus ve světové literatuře 
    
Realismus v české literatuře 
 
Literární směry 2. poloviny 19. století 
- májovci, ruchovci, lumírovci 
 
Realistická próza a realistické drama 
     
Moderní básnické směry přelomu století ve 
světové literatuře 
 
 

 
- při tvorbě textů žák uplatňuje znalosti 
českého  pravopisu (i/y, bě, pě, mě, vě, 
pravopis předložek  a předpon, velká 
písmena, skupiny souhlásek a zdvojených 
souhlásek, psaní cizích slov, interpunkce); 

 
- je obeznámen se strukturou slovní zásoby 

(aktivní, pasivní, styl. neutrální a 
příznakové lexikální jednotky), 
významovými vztahy mezi slovy; 

- vysvětlí význam slov a jejich použití v 
daném kontextu, posoudí vhodnost 
zvoleného  pojmenování, ve svém projevu 
volí odpovídající  prostředky, vč. odborné 
terminologie; 

- na příkladech vysvětlí hlavní způsoby 
obohacování slovní zásoby; 

− k pojmenování přiřadí synonyma, 
antonyma, české protějšky, rozezná 
obrazná a neobrazná pojmenování; 

 
- ovládá základní útvary řečnických  projevů; 
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně; 

 
Procvičování pravopisu a jazykové rozbory 
(zařazováno průběžně během celého ročníku) 
 
 
 
 
Slovní zásoba 
- struktura slova 
- rozvrstvení SZ 
- způsoby jejího obohacování  
- homonyma, synonyma, antonyma 
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru 

vzdělávání, terminologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řečnický styl 
- útvary řečnického stylu 
- procvičování řečnického s 
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- umí sám sebe prezentovat i naslouchat 
druhému, usiluje o vzájemné porozumění; 

- dovede vhodně argumentovat a obhajovat 
svá  stanoviska, ovládá pravidla vedení 
diskuse a je schopen sám diskusi řídit; 

- ovládá techniku mluveného slova, 
uvědomuje si vztah mezi otázkou a 
odpovědí; 

- využívá emociální a emotivní stránky 
mluveného slova; 

 
- zařazuje slova ke slovním druhům podle 

základních kritérií 
- určuje mluvnické kategorie jmen a sloves 
- vědomě užívá ve spisovném projevu tvary 

slohově neutrální 
- vhodně vybírá a užívá tvary slohově 

zabarvené 
- vysvětlí neustálý vývoj jazyka a základní 

tvaroslovné tendence aplikuje pravopisné 
znalosti v písemném projevu 

 
- porovná prostý popis s popisem 

uměleckým;  
- analyzuje charakteristiku v umělecké 

literatuře; 
- samostatně sestaví různé druhy popisu a 

charakteristiky se zřetelem k jejich 
odlišnostem; 

 
- umí se teoreticky orientovat v základních 

úředních písemnostech; 
- umí vybrat jazykové prostředky 

administrativního stylu a vhodně je použít. 
-  

 
 
 
 
 
Projev, proslov 
- praktická a rétorická cvičení 
 
 
 
 
Tvarosloví 
- prohloubení a systemizace poznatků 

z morfologie 
- slovní druhy 
- mluvnické kategorie jmen 
- mluvnické kategorie sloves 
- vývojové tendence v současném tvarosloví 
- komplexní jazykové rozbory, procvičování 

pravopisu  
 
 
Charakteristika, popis 
- kompozice, jazykové prostředky 
- druhy popisu 
- charakteristika vnější a vnitřní 
- slohová práce – charakteristika, popis 
 
 
 
Administrativní styl 
 - práce s administrativními texty 

3. ročník 
 
Žák 
- zná základní umělecké směry daného 

období, jejich hlavní představitele a stěžejní 
díla; 

- na základě vlastní četby interpretuje 
literární texty a diskutuje o nich; 

- při rozboru literárních textů uplatňuje 
znalosti z literární teorie a poetiky; 

- dovede vystihnout charakteristické znaky 
různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi; 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl; 

 
 
Moderní básnické směry přelomu století 
v české literatuře 
 
Světová poezie první poloviny 20. století 
     
Světová próza první poloviny 20. století 
     
Česká poezie první poloviny 20. století 
 
Česká próza první poloviny 20. století 
 
 Karel Čapek 
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- umí zařadit typická díla do jednotlivých   
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 

- přiřazuje typické ukázky k autorům; 

     
Divadlo 
- dějiny světového dramatu 
- moderní drama 
     
České divadlo první poloviny 20. století 
 
Reakce na fašismus a II. světovou válku     

 
- aplikuje pravopisné znalosti v písemném 

projevu; 
 
 
- využívá znalostí o větných členech a jejich  

vztazích, aktuálním členění a druzích vět  
k logickému strukturování výpovědí a  
k odlišení záměru mluvčího; 

- znalosti o stavbě souvětí využívá ke 
správnému psaní interpunkce; 

- samostatně vytvoří spojitý text a používá 
různé prostředky textového navazování ke 
zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti, 
rozčlení text v souladu s obsahovou 
složkou; 

 
- vysvětlí vztahy mezi psanou a mluvenou 

publicistikou, zvláštnosti publicistických 
žánrů; 

- vyhledá hlavní informace v textech psané 
publicistiky, rozezná společenskou a 
estetickou hodnotu publicistických textů; 

- sestaví jednoduchý zpravodajský útvar 
(zpráva, reportáž, fejeton); 

- rozezná výrazně manipulativní komunikaci,    
podbízivost, prvky laciného efektu a učí se 
jim bránit; 

- snaží se formulovat své názory a podpořit 
je vhodnými argumenty (komentář, úvaha); 

- zhodnotí vliv médií na vlastní jednání; 
- efektivně a samostatně používá různé 

informační zdroje; 
 
- v textu odliší specifičnost odborného stylu 

po stránce věcné, jazykové, formální; 
- vyjadřuje se odborně správně v oblasti 

svého oboru; 
- vysvětlí na ukázce rozdíl mezi textem 

odborným, uměleckým, publicistickým; 
- zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů; 

 
Procvičování pravopisu a jazykové rozbory 
(zařazováno průběžně během celého ročníku) 
 
 
Skladba - věta jednoduchá a souvětí 
- větné členy 
- větné vztahy 
- druhy vedlejších vět 
- poměry mezi větami hlavními 
- odchylky od větného schématu  
- druhy vět podle postoje mluvčího 
- pořádek slov, výstavba textu 
- praktická cvičení 
 
 
 
Publicistický styl a žurnalistika 
- zpravodajské žánry, žánry psané a mluvené 

publicistiky 
- reklama  
- komunikační strategie žurnalistiky (apel, 

přesvědčování, argumentace, kontakt…) 
- významní čeští i světoví žurnalisté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborný styl 
- útvary odborného stylu 
- odborné a prakticky odborné komunikáty 

mluvené a psané 
- styl populárně naučných textů 
- práce s odborným textem 
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- dovede z odborného textu pořídit výpisky a 
výtah; 

- sestaví samostatně odborný text; 
 
- umí rozlišit jazykové prostředky výkladu a 

úvahy; 
- vytvoří samostatnou práci s využitím 

znalostí odborného stylu; 
- umí vyjádřit vlastní názor k dané 

problematice. 
 
 

 
 
 
 
Výklad, úvaha 
- kompozice, jazykové prostředky, 

komunikační funkce 
- základní rozdíly 
- praktická cvičení 
- písemná práce 
 

4. ročník 
Žák 
- zná základní umělecké směry daného 

období, jejich hlavní představitele a stěžejní 
díla; 

- interpretuje literární texty a diskutuje o 
nich; 

- při rozboru literárních textů uplatňuje 
znalosti z literární teorie a poetiky; 

- dovede vystihnout charakteristické znaky   
různých literárních textů a rozdíly mezi 
nimi; 

- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých 
děl; 

- umí zařadit typická díla do jednotlivých   
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 

- vystihne charakteristické znaky různých  
analyzovaných uměleckých textů a rozdíly  
mezi nimi (sémantika, kompozice, styl);  

 
- má přehled o kulturním dění ve svém městě 

i širším regionu; 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí; 
- navštěvuje divadelní představení a umí je  

interpretovat; 
- zkouší vlastní uměleckou tvorbu; 

 
Česká literatura po roce 1945 
- socialistický realismus 
- budovatelský román 
     
Česká literatura 50. až 60. let 
- nové básnické skupiny 
 
Česká literatura 70. a 80. let 
- politické a společenské souvislosti 
- oficiální literatura 
- samizdatová literatura  
- exilová literatura  
Světová próza, poezie a drama 2. poloviny 
20. století 
 
Současná česká literatura  
 
 
 
Kulturní d ění regionu 
 
 
 
   
 

 
- prokáže svůj celkový přehled o slohových  

postupech  a útvarech; 
- dokáže vhodně volit a kombinovat slohové 

postupy a útvary s ohledem na 
komunikační situaci; 

-  
 
- rozlišuje prostředky uměleckého stylu a 

umí je prakticky využít 
- vytvoří vyprávění se zajímavou zápletkou 

 
Opakování a procvičování hlavních 
slohových útvarů formou samostatných 
slohových cvičení 
- kombinování slohových postupů a útvarů 
- volba vhodných stylistických prostředků 

s ohledem na komunikační situaci 
 
Umělecký styl 
- útvary uměleckého stylu 
- jazykové, kompoziční a tematické prostředky 
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- umí analyzovat umělecké dílo;  
 
- umí provést všestrannou analýzu textu 

z formálního a kompozičního hlediska; 
- umí vytvořit výpisek, osnovu, konspekt, 

výtah, anotaci, shrnutí; 
 
 
 
 
- aplikuje poznatky a dovednosti získané v  

předchozích tematických celcích. 
 
 

- práce s uměleckým textem  
 
Základní vlastnosti textu a  principy jeho 
výstavby  
- vzájemné vztahy textů 
- hraniční rysy textu – předmluva, doslov, 

ilustrace, obálka 
- členění textu 
- formální rozbor textů 
 
Analýza literárního textu 
slohová charakteristika výrazových prostředků 
– zvukových, grafických, lexikálních, 
morfologických, slovotvorných 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

Předmět: 
ANGLICKÝ JAZYK  B1 

 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
 
Předmět je vyučován ve všech čtyřech ročnících následovně: 
− v 1. ročníku čtyři hodiny týdně; 
− ve 2.- 4. ročníku po třech hodinách týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 

Vzdělávání v anglickém jazyce vede žáky k osvojení takové úrovně komunikativních 
jazykových kompetencí, které odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Vede žáky k rozšíření celkového kulturního rozhledu a přispívá k rozvoji 
myšlenkových procesů a samostatné duševní práce. Prohlubuje a doplňuje systém jazykového 
vzdělání, které žáci získávají v mateřském jazyce a systém znalostí poskytovaných jinými 
vyučovacími předměty a zdroji informací. Cíle výuky AJ jsou tedy hlavně komunikativní, 
výchovně vzdělávací, poznávací, receptivní, produktivní a interaktivní se zaměřením na přípravu 
ke státní maturitě. Výuka živému jazyku se významně podílí na intelektuálním a sociálním 
rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělání, rozvíjí jeho specifické 
vlohy a zájmy i estetickou stránku osobnosti, obohacuje jeho poznání a podmiňuje kvalitu jeho 
soustavného růstu, má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného 
kritického myšlení. 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
 

Obsahem výuky je systematické rozvíjení a prohlubování znalostí, dovedností a návyků, 
zaměřených na: 
- jazyk, jeho zvukovou a grafickou stránku, jeho slovní zásobu a gramatiku; 
- řeč, jako fungování jazyka v procesu komunikace zahrnuje jednak dovednosti receptivní 

(porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu), jednak produktivní (ústní a písemný 
projev) a interaktivní řečové dovednosti a strategie (ústní interakce); 

- znalosti reálií anglicky mluvících zemí ve srovnání s reáliemi České republiky. 
 

V průběhu čtyřletého studia si žáci osvojí následující složky učiva: 
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ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI: 
 
-  poslech s porozuměním 

rozumět souvislému projevu vyučujícího i rodilého mluvčího pronášenému v normálním 
hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností, s přiměřeným množstvím neznámého 
jazykového materiálu, tj. do 5% neznámých výrazů či tvarů s převahou takových, jejichž význam 
lze odhadnout z kontextu či ze situace, žák dovede: rozpoznat téma, pochopit hlavní myšlenku, 
pochopit záměr či názor mluvčího, postihnout hlavní body, postihnout specifické informace, 
porozumět orientačním pokynům, porozumět jednoduchým technickým informacím k 
předmětům každodenní potřeby; 

 
- ústní projev 

v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků umět pohotově, jazykově správně i 
společensky vhodně reagovat v běžných situacích každodenního života, vést dialog, klást otázky, 
vhodně a adekvátně situaci reagovat na projevy partnera, v reakcích umět vyjádřit i svoje 
postoje, shrnout informace, sdělit hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či 
přečteného přiměřeně náročného textu, text umět komentovat a hodnotit, vysvětlit, proč něco 
představuje problém, souvisle hovořit na všeobecná témata i na jednoduchá témata týkající se 
společenského, kulturního, politického či hospodářského života anglicky mluvících zemí, umět 
přednést krátký referát na dané téma s použitím poznámek či osnovy; 

 
- čtení s porozuměním 
číst s porozuměním přiměřeně náročné texty s neznámým jazykovým materiálem v rozsahu 

přibližně 5%, umět využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, 
umět při četbě využívat překladový i výkladový slovník a další informativní literaturu – 
encyklopedie, mluvnické příručky, CD-ROM, internet..., umět pochopit hlavní myšlenku, 
porozumět přáním nebo pocitům autora, porozumět popisu událostí, vyhledat specifické 
informace, shromáždit specifické informace z různých částí textu, případně z více krátkých textů, 
porozumět jednoduchým návodům, předpisům, značením, nápisům, pokynům; 

 
- písemný projev 

umět písemně zaznamenat hlavní myšlenky nebo informace z vyslechnutého projevu nebo 
přečteného textu, samostatně, popř. s využitím slovníku či jiných příruček transformovat 
vyslechnutý či přečtený text, zformulovat v jednoduchých větách vlastní myšlenky ve formě 
dopisu, blahopřání, pozvánky či jiného sdělení, sestavit popis, charakteristiku, životopis, zprávu, 
jednoduchou úvahu či vyprávění, popsat vlastní pocity, požádat o specifické informace, zeptat se 
na názor, postoj, pocity, problém, zodpovědět jednoduché dotazy; 

 
- ústní interakce 

žák dovede: zjistit, předat, ověřit si a potvrdit nekomplikované informace, udílet a požádat o 
podrobné orientační pokyny, zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor a do určité míry se 
chopit v rozhovoru iniciativy, vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor, stručně 
komentovat a posoudit názor, reagovat na vyjádřené pocity, diskutovat o problému, rozvinout 
argumentaci, zapojit se do diskuse, ve které jde o výměnu faktografických informací nebo řešení 
problémů praktického rázu, a pokračovat v diskusi navzdory některým problémům, shrnout, kam 
diskuse dospěla, srovnat, posoudit a diskutovat alternativní řešení problému (např. Kam se má 
jít/co se má dělat), zodpovědět běžné dotazy, zodpovědět otázky týkající se podrobností (např. o 
krátké povídce, článku, pořadu), zopakovat část toho, co partner v komunikaci řekl, aby se 
ujistil, že si vzájemně rozumí, požádat o zopakování, objasnění nebo rozvedení toho, co bylo 
právě řečeno. 
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JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 
 
- výslovnost  

osvojit si zvukovou stránku jazyka, tj. správnou výslovnost, přízvuk v rámci slova, mluvního 
taktu a věty, důrazový přízvuk, vázání, rytmus a melodie rozličných typů vět s důrazem na 
odlišnosti od češtiny, 

 
- slovní zásoba a její tvoření  

aktivně si osvojit přibližně 2300 lexikálních jednotek, tj. přibližně 8 lexikálních jednotek v 
jedné vyučovací hodině, včetně základní frazeologie běžného společenského styku a asi 200 
výrazů z odborné terminologie studovaného oboru, receptivně si osvojit dalších asi 300 – 500 
lexikálních jednotek, získat základní znalosti o významové a stylistické stránce jazyka, zejména 
mnohoznačnost slova, zásady spojovatelnosti slov, synonyma, antonyma a mezinárodně užívaná 
slova; 

 
- gramatika  

aktivně si osvojit základní jevy morfologie a syntaxe anglického jazyka nezbytné pro 
porozumění v běžných situacích každodenního života – vyjádření otázky, záporu, základních 
časových a prostorových vztahů, kvantity a kvality, srovnání, podmínky, možnosti a nemožnosti, 
jistoty a nejistoty, zákazu, příkazu, přání, žádosti, receptivně si osvojit méně frekventované jevy 
potřebné pro porozumění při četbě textů; 

 
- grafická podoba jazyka a pravopis  

osvojit si pravopis probrané slovní zásoby a pravopisné změny, k nimž dochází při tvorbě 
probraných gramatických tvarů, osvojit si základní pravidla interpunkce). 

 

ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY 

- Rodina, společenský styk 
  členové rodiny, základní příbuzenské vztahy, popis a charakteristika osoby, základní osobní 
údaje, věk, stav, adresa, vzhled i charakterové vlastnosti, zaměstnání, povolání, záliby, rodinné 
zvyklosti a oslavy, všední dny a svátky v rodinném kruhu, návštěva hostů, styky s přáteli, včetně 
písemného styku; 
 
- Bydlení 
   bydlení ve velkých městech a na venkově, základní vybavenost městských čtvrtí, domů a bytů, 
zařízení bytu, prostředí ve kterém žijeme ve srovnání s anglicky mluvícími zeměmi; 
 
- Město, ve kterém žijeme  
   orientace ve městě, hlavní budovy, nejznámější kulturně historické památky, doprava, nákupy, 
služby, kulturní život města,...; 
 
- Cestování  
   dopravní prostředky, jejich přednosti a nevýhody, dopravní kázeň, místa, která rádi 
navštěvujeme, případně chtěli bychom navštívit, cestování do zahraničí a formality s tím 
spojené, ubytování v hotelu, auto kempu apod., orientace ve městě podle plánku; 
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- Volný čas a jeho organizace  
   možnosti trávení volného času – prázdniny, dovolené, sport, četba, divadlo, film, vlastní 
oblíbené či neoblíbené činnosti, koníčky, organizace práce a účelné využívání volného času, 
denní a týdenní osobní program; 
 
- Životní prostředí, příroda  
   čas, počasí a jeho předpovědi, dny, měsíce, roční období, světové strany a základní zeměpisné 
termíny, nejběžnější názvy rostlin a zvířat, vztah k přírodě a její ochrana, přírodní katastrofy a 
úloha člověka; 
 
- Oblékání  
    základní části oděvu a jejich nákupy, vhodné oblečení pro různé příležitosti, současná móda a 
vkus v oblékání, módní časopisy a návrháři; 
- Péče o zdraví  
   základní části lidského těla, názvy běžných nemocí, úrazy a zdravotní potíže, jak jim 
předcházet a kam se obrátit, v případě potíží, srovnání s anglicky mluvícími zeměmi, správná 
životospráva, výživa, stravování, názvy běžných jídel a nápojů, potravin, tělesná a duševní 
hygiena, význam sportu a pobytu v přírodě pro zdraví, jak předcházet nemocem; 
 
- Věda a technika  
   vymoženosti vědy a techniky v každodenním životě s důrazem na zvolený obor studia, 
nejvýznamnější představitelé vědy a techniky, průmyslová revoluce a její vliv na společenské 
změny, životní prostředí.... 
 
- Vzdělání  
   školství a mimoškolní vzdělání, školní předměty, školský systém v ČR, shody a odlišnosti ve 
školských systémech s anglicky mluvícími zeměmi; 
 
- Česká republika, Spojené království a ostatní anglicky mluvící země  
   základní geografické a demografické údaje, informace o hlavních městech a oblastech, 
společenském zřízení, společenských zvycích, kultuře, tradicích, společenských konvencích, o 
nejvýznamnějších kulturních památkách, zajímavých místech a oblastech, národních parcích, 
dále nejvýznamnější historické etapy a události, významní představitelé umění, vědy a techniky, 
problematika každodenního života. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 

 
Výuka anglického jazyka směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 

- komunikovat v anglickém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, 
vyjádřit vlastní myšlenky, názory a morální stanoviska, např. omluvu či lítost, popsat pocity a 
reakce, např. libost či nelibost, souhlas či nesouhlas, překvapení či obavu, vyjádřit myšlenky, 
přesvědčení, pocity, sny a přání – své i např. literární postavy; 

 
- měli vhodnou míru sebevědomí, ale byli schopni i sebehodnocení, jednali v souladu s 

humanitou, vlastenectvím a zásadami demokracie, chápali a respektovali tradice, zvyky a 
odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů, jazykových oblastí, etnických skupin či 
sociálního zařazení, vážili si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, chovali se 
správně k životnímu prostředí, ale zároveň aby sebou nenechali manipulovat; 
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- využívat vybrané metody a postupy efektivního studia anglického jazyka ke studiu dalších 

jazyků, případně k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané při výuce 
mateřského jazyka při studiu cizích jazyků  
 
Všechny složky učiva a jednotlivé dovednosti (poslech, četba, ústní a písemný projev i 

interakce žáka a partnera v komunikaci) se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a ke 
každodenním a snadno předvídatelným situacím, které mohou nastat např. při interakci s rodilým 
mluvčím jak v České republice, tak i při cestování do zahraničí (ubytování, nakupování, jednání 
s úřady, dotaz na cestu...).  

 
 
 
Témata a situace se týkají oblasti osobní (rodina, přátelé, bydlení...), osobnostní (koníčky, 

zájmy, charakterové vlastnosti), veřejné (doprava, služby, společenské událost a oslavy) 
vzdělávací a poznávací (výuka, akce pořádané školou) a pracovní (brigády, plány do budoucna, 
běžné profese...). 
 
 
POJETÍ VÝUKY 
 

Anglický jazyk se vyučuje ve všech čtyřech ročnících v celkovém počtu 13 hodin - v prvním 
ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku 3 hodiny týdně. Žáci si osvojí 
dovednosti nezbytné pro osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, které 
odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci si 
osvojují britskou variantu anglického jazyka. Během studia jsou receptivně seznamováni s 
odlišnostmi varianty americké. 

 
Učivo je z didaktického hlediska rozděleno do výše zmiňovaných kategorií. Je samozřejmé, 

že v procesu učení se všechny kategorie přirozeně a nenásilně propojují, není žádoucí vyučovat  
je izolovaně. K podpoře výuky jazyka se pracuje s multimediálními výukovými programy a 
Internetem. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
 

Hodnocení výsledků žáků probíhá na základě ústního i písemného zkoušení podle platných 
legislativních norem. Studium je zakončeno státní maturitní zkouškou. 

 
Úroveň ústního projevu žáka je posuzována ve vztahu ke komunikačnímu záměru, s ohledem 

na posuzovanou úroveň (začátečník x pokročilý), důraz je kladen na to, zda žák sdělil, co sdělit 
měl (dodržení zadaného tématu), tedy nejen pouhé sledování chyb, zároveň je zde kladen důraz 
na správnou výslovnost a intonaci, vázání slov a srozumitelnost. 

 
Písemný projev je možno posuzovat z několika hledisek, opět ve vztahu ke komunikačnímu 

záměru – tedy zda pisatel dokázal sdělit to, co měl, jak sdělil to, co měl. Posuzují se různé 
charakteristické prvky písemného projevu: odděleně je posuzován obsah, organizace, slovní 
zásoba, gramatika. Každému posuzovanému prvku jsou přiděleny body, jejichž součet dává 
výsledné skóre. 
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Hodnotí se tedy: 
- adekvátnost vzhledem k zadání, jednoznačnost sdělení, věcná správnost; 
- dodržení tématu; 
- formální náležitosti požadovaného typu textu; 
- rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo informací a jejich logická uspořádanost; 
- dodržení požadované délky textu; 
- rozsah a přesnost prostředků textové návaznosti a členění textu, přesnost a vliv na 
srozumitelnost sdělení; 

- pravopis; 
- rozsah jazykových prostředků a funkcí; 
- účinek sdělení na příjemce. 

Hodnocení písemného projevu žáka se řídí závaznými kritérii hodnocení a doporučeními 
v metodických pokynech pro hodnotitele písemných prací. 
 
POPIS PŘÍNOSU PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ   
 

Výuka jazyka spočívá hlavně v rozvoji klíčové kompetence komunikativní, která se promítá 
do všech oblastí, dovedností, tematických celků, využívá k tomu vhodně zvolené jazykové 
prostředky a vyučovací metody. V každé hodině je nutno dbát na to, aby hovořil každý žák, je 
kladen důraz na aktivní komunikaci. Žáci se učí argumentovat, obhajovat svůj názor, ale jsou 
vedeni i k naslouchání, tedy soustředění se na verbální i neverbální složku komunikace. Pro 
výuku jazyka je nezbytný nácvik klíčové kompetence k učení, neboť nácvik studijního čtení, 
vyhledávání klíčových slov a frází, formulování hlavních myšlenek textu, vytváření otázek, 
psaní poznámek či výpisků je nedílnou součástí výuky jazyka. 
 

Kompetence k řešení problému se promítá především do ústní interakce, ale v menší míře i 
do písemného projevu. Žáci se učí zjistit, předat, ověřit si a potvrdit nekomplikované informace, 
udílet a požádat o podrobné orientační pokyny, zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor 
a do určité míry se chopit v rozhovoru iniciativy, vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj 
názor, stručně komentovat a posoudit názor, reagovat na vyjádřené pocity, diskutovat o 
problému, rozvinout argumentaci, zapojit se do formální diskuse, ve které jde o výměnu 
faktografických informací nebo řešení problémů praktického rázu, a pokračovat v diskusi 
navzdory některým problémům, shrnout, kam diskuse dospěla, srovnat, posoudit a diskutovat 
alternativní řešení problému (např. kam se má jít/co se má dělat), zodpovědět běžné dotazy, 
zopakovat část toho, co partner v komunikaci řekl, aby se ujistil, že si vzájemně rozumí, požádat 
o zopakování, objasnění nebo rozvedení toho, co bylo právě řečeno. 

 
Metody kooperativního učení, koncentrační a motivační aktivity včetně brainstormingu  se 

uplatní především v klíčové kompetenci sociální a personální. Žáci se učí naslouchat druhým, 
podílet se na řešení daného problému společnými silami i akceptovat názor ostatních. Je třeba 
dbát zejména na to, aby se vyjádřili všichni, aby všichni žáci ve skupině měli dostatek prostoru 
pro své sebevyjádření, aby měli možnost sdělit své pocity a nálady... 

 
Klíčová kompetence občanská se promítá především do tematických celků učiva týkajících 

se srovnávání České republiky a anglicky mluvících zemí. Ať už jde o reálie, tradice a zvyky v 
oblékání, rozdílnost národních jídel, systém zdravotnictví či školství, pojetí oslav svátků a vztah 
ke kulturním památkám. Kompetence občanská se však odráží i ve vztahu ke člověku 
samotnému, uznávání individuálních rozdílů mezi lidmi obecně i mezi žáky samotnými, vede k 
respektu vůči sobě, ostatním, společnosti, vede k pečlivosti ve vztahu k povinnostem a k 
zodpovědnosti za svoji odvedenou práci. 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
 
Žák je veden k tomu, aby: 
- se dokázal orientovat v hromadných sdělovacích prostředcích, využíval je, kriticky hodnotil a 

učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci; 
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní 
řešení, byl ochoten se angažovat nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve 
prospěch lidí v jiných zemích; 

- vážil si materiálních a duchovních hodnot, snažil se je chránit a zachovat pro budoucí 
generace, byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního 
prostředí; 

- vystupoval aktivně proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 
 
Člověk a životní prostředí 
 
Žák je veden k tomu, aby: 
- poznával svět a učil se mu rozumět; 
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v 

zemích dané jazykové oblasti; 
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím;  
- pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snažil se aktivně podílet na ochraně životního 

prostředí; 
- dokázal esteticky a citově vnímat své okolí; 
- osvojil si zásady zdravého životního stylu. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
 
Žák je veden k tomu, aby: 
- používal Internet při vyhledávání informací a aktuálních údajů z oblasti 

společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti; 
- využíval různé softwarové programy (MS Word, Excel a PowerPoint) pro tvorbu svého 

jazykového portfolia, pro vlastní prezentaci i pro referáty, výpisky, přehledy, anotace, 
využíval on-line učebnic, encyklopedií, slovníků a testů pro domácí samostudium. 

 
Člověk a svět práce: 
 
Žák je veden k tomu, aby se: 
- úspěšně uplatnil na základě svých osobnostních a odborných předpokladů na trhu práce; 
- naučil vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, profesních příležitostech, 

orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu;  
- uměl verbálně i písemně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli (osobní 

pohovory, žádost o místo, odpověď na inzerát, profesní životopis. 
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: 
 
Zeměpis: světové strany, světadíly, státy a hlavní města, planeta Země, sluneční soustava a 
památky; 
Dějepis: historický vývoj anglicky mluvících zemí, významné historické události, osobnosti a 
památky; 
Matematika: čísla, geometrické tvary, jednoduché slovní úlohy, terminologie; 
Biologie a ekologie: terminologie (rostliny a živočichové, lidské tělo a zdraví), ochrana přírody; 
Český jazyk: anglosaští spisovatelé a jejich díla, mluvnická terminologie, syntax a morfologie; 
Občanská nauka: člověk a společnost, lidská a občanská práva, politická soustava; 
Chemie: chemické názvosloví, chemické procesy v přírodě; 
Fyzika: fyzikální názvosloví;  
Právo: právní terminologie, občanské a ústavní právo 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště pro 
vyhledávání informací), práce se SW. 
 
 
 

 Anglický jazyk 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

  
 

1. Řečové dovednosti 

Žák: 

- rozumí hlavním informacím ve slyšeném 
textu na téma: plány na víkend, osobní 
zážitky, uspořádání večírku 

-  
- rozumí slovům, výrazům a frázím, které se 

týkají aktuálních témat: sláva, nejnovější 
zážitky, večírek, budoucnost, ochrana 
životního prostředí, znečištění vzduchu a 
vody, recyklace, práva a povinnosti občanů 
Spojeného království 

-  
- vypráví příběh, vystihne zápletku 

jednoduše strukturovaného příběhu a rozliší 
jeho nejdůležitější epizody a události 

-  
- diskutuje s ostatními co dělat, kam jít a 

domluví se na setkání a sleduje hlavní body 
diskuse na dané téma  

-  
- popíše sebe sama a místo, kde žije 
 
- vysvětlí své plány a záměry do budoucnosti 

1. Řečové dovednosti 

- cvičení na překlady 
 
- cvičení na poslechy s porozuměním – 

monologů i dialogů 
 
- cvičení čtení s porozuměním včetně 

odborného textu 
 
- interaktivní řečové dovednosti, tj. střídání 

receptivních a produktivních činností,ústní 
interakce, konverzace – zaměřená situačně i 
tématicky (viz část „Tematické okruhy, 
komunikační situace“)  

 
- řečová dovednost písemná, písemná interakce 

– zpracování textu v podobě reprodukce, 
osnovy, výpisku, anotací  apod., pohled, 
formální dopis (za účelem získání informací, 
rezervace), neformální dopis – odpověď na 
pozvání, poznámky, výtah, vypravování, 
dopis mezi studenty v zahraničí, esej 
(vyjádření pro a proti) 

 
- tématické texty a materiály (viz část 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  47 

-  
- popíše událost a podá informace, co se 

stalo, kdy a kde a určí sled jednotlivých 
epizod 

-  
- krátce se představí v e-mailu 
-  
- napíše přátelům osobní dopis a vypráví v 

něm příběh 
-  
- sleduje s porozuměním obsah konverzace 

na téma imigrace, problémy utečenců do  
USA a v současnosti do Evropy 

-  
- rozumí hlavním bodům rozhovoru o 

zkouškách a vědomostních testech, 
krátkému vyprávění o životě mladých lidí 
v budoucnu, hlavním bodům krátkých 
článků na současná témata: škola, genetické 
inženýrství, nejdůležitějším informacím 
ilustrovaného letáku o cizí zemi 

-  
- vyhledá v inzerátu hlavní informace o 

letních brigádách, písemně reaguje na 
nabídku práce v inzerátu, popíše své 
dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, 
rozumí hlavním bodům pracovního 
pohovoru 

- odhadne význam neznámého slova 
z kontextu 

„Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce“) 

 
 
 

 

2. Jazykové prostředky 

Žák: 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 
zvukové prostředky daného jazyka a 
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

-  
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tématických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

-  
- používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 
-  

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- vyjádření budoucnosti 

- způsobová slovesa 

- nultý a první kondicionál 

- přítomné časy (stavová a dynamická slovesa)- 
slovesné vazby 
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- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 
v jazyce 

-  
- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu 
-  
- nepřímými otázkami formuluje zdvořilé 

dotazy, například při odbavování na letišti 
či v jiných situacích spojených s 
cestováním a kupováním jízdenek 

-  
-  
- používá opisné prostředky v neznámých 

situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- minulé časy 

- vazba „used to“ 

- vztažné věty 

- předpřítomný čas prostý / průběhový 

- vyjádření budoucnosti 

- souslednost časů 

- přímá a nepřímá řeč 

- stupňování 

- druhý kondicionál 

- trpný rod 

- neurčitá zájmena 

- vazba „have something done“ 

 
- 3. Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce: 
-  
- Žák: 
-  
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

-  
- domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace, domluví si schůzku 
s kamarádem, zformuluje pozvání na 
společný večer 

-  
- používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

-  
- diskutuje s kamarády o výhodách a 

nevýhodách práce v zahraničí, vyměňuje si 
s kamarádem názory, co by dělali za jistých 
podmínek či situace 

-  
- pojmenuje přístroje výpočetní techniky 
-  

3. Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce: 

- osobní údaje (CV, pohovor, žádost o místo) 

- dům a domov 

- každodenní život 

- svět počítačů 

- volný čas + sport a zábava 

- jídlo a nápoje 

- obezita, zdravá a nezdravá strava 

- služby 

- cestování 

- vypravování příběhů 
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- zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci 
a diskutuje o jejích možných následcích, 
poradí kamarádovi, jak se zachovat v 
nenadálé situaci 

-   
- nahlásí na policejní stanici krádež, 

vypovídá na policejní stanici 
 
 

- mezilidské vztahy 

- lidské pocity 

- péče o tělo a zdraví 

- nakupování, móda, reklama 

- vzdělávání 

- zaměstnání (+ práce v zahraničí) 

- plánování 

- peníze, bankovnictví 

- počasí 

- Česká republika 

- země dané jazykové oblasti  

- tématické okruhy dané zaměřením studijního 
oboru (věda a technika, armáda, zbraně, 
vynálezy, vynálezci, průmyslová revoluce...) 

-  
Komunikační situace: 

- získávání a předávání informací (sjednání 
schůzky, objednávka služby, vyřízení 
vzkazu, vyjednávání, řešení konfliktů 

-  
-  

Jazykové funkce: 

- obraty při zahájení ukončení rozhovoru, 
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, 
odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 
(vybrat si) 

-  
- lidé a společnost, globální problémy 

- literatura (anglosaští spisovatelé) 

- masová média  

- moderní technologie – informační a 
komunikační (prezentace UK) 

-  
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- kultura, zvyky 

- příroda a životní prostředí  

- kriminalita – násilí ve společnosti (právo) 

- kultura (publikace, psaní) 

- domlouvání schůzek, pozvánky 

- dávání rad 

- policejní protokol 

- kupování knih 

 
4. Poznatky o zemích: 

Žák: 

- prokazuje faktické znalosti především o 
geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti 
včetně vybraných poznatků studijního 
oboru, a to i z jiných vyučovacích 
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s 
reáliemi mateřské země 

-  
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí. 
-  
- vyhledá konkrétní informace v populárně-

naučném textu o rodinných oslavách Dne 
díkuvzdání v USA 

4. Poznatky o zemích: 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 
charakteru k poznání zemí příslušné jazykové 
oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a 
společenských zvyklostí 

-  
- informace ze sociokulturního prostředí 

v kontextu znalostí o České Republice 
-  
- časopisecké články o anglicko-mluvících 

zemí 
-  
- Den díkuvzdání v USA 

- geografické a geopolitické znalosti o 
anglicky mluvících zemích 

-  
- pracovní příležitosti v anglicky-mluvících 

zemích 

- cestování obyvatel GBR 

Pozn. Učivo bude každoročně podrobněji rozpracováno v tématických plánech podle 
jednotlivých ročníků s ohledem na používané učebnice. 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
NĚMECKÝ JAZYK  B1 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech čtyřech ročnících následovně: 
- v 1. ročníku čtyři hodiny týdně; 
- ve 2.- 4. ročníku po třech hodinách týdně. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- získávání zájmu o studium německého jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 
předmětu 
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití účinné komunikace 
v německém jazyce 
-  získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v německém jazyce 
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších informací  
o zemích studovaného jazyka a práce s nimi 
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 
porozumění mezi zeměmi, respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz: 
- rozvoj řečových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění textu, 

porozumění poslechu); 
- rozvoj jazykových prostředků (gramatika, výslovnost, slovní zásoba - obecná i odborná); 
- tématické okruhy zaměřené obecně i odborně; 
- komunikační situace (získávání a předávání informací); 
- jazykové funkce (fráze pokrývající většinu každodenních situací); 
- poznatky o německy mluvících zemích. 
 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI: 
 
-     žák rozumí souvislému projevu vyučujícího i rodilého mluvčího pronášenému v normálním    

hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností, s přiměřeným množstvím neznámého 
jazykového materiálu, tj. do 5% neznámých výrazů či tvarů s převahou takových, jejichž 
význam lze odhadnout z kontextu či ze situace, žák dovede: rozpoznat téma, pochopit hlavní 
myšlenku, pochopit záměr či názor mluvčího, postihnout hlavní body, postihnout specifické 
informace, porozumět orientačním pokynům, porozumět jednoduchým technickým 
informacím k předmětům každodenní potřeby; 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  52 

 
- žák umí pohotově, jazykově správně i společensky vhodně reagovat v běžných situacích 

každodenního života, vést dialog, klást otázky, vhodně a adekvátně situaci reagovat na 
projevy partnera, v reakcích umět vyjádřit i svoje postoje, shrnout informace, sdělit hlavní 
myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu, 
text umět komentovat a hodnotit, vysvětlit, proč něco představuje problém, souvisle hovořit 
na všeobecná témata i na jednoduchá témata týkající se společenského, kulturního, 
politického či hospodářského života anglicky mluvících zemí, umět přednést krátký referát na 
dané téma s použitím poznámek či osnovy; 

 
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty s neznámým jazykovým materiálem v rozsahu 

přibližně 5%, umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z 
kontextu, umí při četbě využívat překladový i výkladový slovník a další informativní 
literaturu – encyklopedie, mluvnické příručky, CD-ROM, internet..., umí pochopit hlavní 
myšlenku, porozumět přáním nebo pocitům autora, porozumí popisu událostí, vyhledá 
specifické informace, shromáždí specifické informace z různých částí textu, případně z více 
krátkých textů, porozumí jednoduchým návodům, předpisům, značením, nápisům, pokynům; 

 
- umí písemně zaznamenat hlavní myšlenky nebo informace z vyslechnutého projevu nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s využitím slovníku či jiných příruček transformovat 
vyslechnutý či přečtený text, zformulovat v jednoduchých větách vlastní myšlenky ve formě 
dopisu, blahopřání, pozvánky či jiného sdělení, sestavit popis, charakteristiku, životopis, 
zprávu, jednoduchou úvahu či vyprávění, popsat vlastní pocity, požádat o specifické 
informace, zeptat se na názor, postoj, pocity, problém, zodpovědět jednoduché dotazy; 

 
- žák dovede: zjistit, předat, ověřit si a potvrdit nekomplikované informace, udílet a požádat o 

podrobné orientační pokyny, zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor a do určité 
míry se chopit v rozhovoru iniciativy, vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor, 
stručně komentovat a posoudit názor, reagovat na vyjádřené pocity, diskutovat o problému, 
rozvinout argumentaci, zapojit se do diskuse, ve které jde o výměnu faktografických 
informací nebo řešení problémů praktického rázu, a pokračovat v diskusi navzdory některým 
problémům, shrnout, kam diskuse dospěla, srovnat, posoudit a diskutovat alternativní řešení 
problému (např. Kam se má jít/co se má dělat), zodpovědět běžné dotazy, zodpovědět otázky 
týkající se podrobností (např. o krátké povídce, článku, pořadu), zopakovat část toho, co 
partner v komunikaci řekl, aby se ujistil, že si vzájemně rozumí, požádat o zopakování, 
objasnění nebo rozvedení toho, co bylo právě řečeno. 

 
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: 
 
- výslovnost    
osvojit si zvukovou stránku jazyka, tj. správnou výslovnost, přízvuk v rámci slova, mluvního 
taktu a věty, důrazový přízvuk, vázání, rytmus a melodie rozličných typů vět s důrazem na 
odlišnosti od češtiny, 
 
- slovní zásoba a její tvoření   
 aktivně si osvojit přibližně 2300 lexikálních jednotek, tj. přibližně 8 lexikálních jednotek v jedné 
vyučovací hodině, včetně základní frazeologie běžného společenského styku a asi 200 výrazů z 
odborné terminologie studovaného oboru, receptivně si osvojit dalších asi 300 – 500 lexikálních 
jednotek, získat základní znalosti o významové a stylistické stránce jazyka, zejména 
mnohoznačnost slova, zásady spojovatelnosti slov, synonyma, antonyma a mezinárodně užívaná 
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slova; 
- gramatika 
aktivně si osvojit základní jevy morfologie a syntaxe anglického jazyka nezbytné pro 
porozumění v běžných situacích každodenního života – vyjádření otázky, záporu, základních 
časových a prostorových vztahů, kvantity a kvality, srovnání, podmínky, možnosti a nemožnosti, 
jistoty a nejistoty, zákazu, příkazu, přání, žádosti, receptivně si osvojit méně frekventované jevy 
potřebné pro porozumění při četbě textů; 
 
- grafická podoba jazyka a pravopis 
osvojit si pravopis probrané slovní zásoby a pravopisné změny, k nimž dochází při tvorbě 
probraných gramatických tvarů, osvojit si základní pravidla interpunkce. 
 
 
 

ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY 

 

- Česká republika, Praha, Německo, Německy mluvící země, EU, NATO/ 
Tschechische Republik, Prag, Deutschland, Deutschsprachige Länder, EU, NATO 
základní geografické a demografické údaje, informace o hlavních městech a oblastech, 
společenském zřízení, společenských zvycích, kultuře, tradicích, společenských konvencích, o 
nejvýznamnějších kulturních památkách, zajímavých místech a oblastech, národních parcích, 
dále nejvýznamnější historické etapy a události, významní představitelé umění, vědy a techniky, 
vstup do EU, NATO; 
 
- Rodina, můj všední den/ Familie, mein Alltag 
členové rodiny, základní příbuzenské vztahy, popis a charakteristika osoby, základní osobní 
údaje, věk, stav, adresa, vzhled i charakterové vlastnosti, zaměstnání, povolání, záliby, rodinné 
zvyklosti a oslavy, všední dny a svátky v rodinném kruhu, návštěva hostů, styky s přáteli, včetně 
písemného styku; 
 
- Volný čas, sport, mládež/ Freizeit, Sport, Jugend  
možnosti trávení volného času – prázdniny, dovolené, sport, četba, divadlo, film, vlastní 
oblíbené či neoblíbené činnosti, koníčky, organizace práce a účelné využívání volného času, 
denní a týdenní osobní program, problémy mladých, chování; 
 
- Škola, vzdělání, plány do budoucna/ Die Schule, Bildung, Zukunftpläne 
školství a mimoškolní vzdělání, školní předměty, školský systém v ČR, shody a odlišnosti ve 
školských systémech s německy mluvícími zeměmi; 
 
- Cestování, dovolená, doprava/ Reisen, Urlaub, Verkehr 
dopravní prostředky, jejich přednosti a nevýhody, dopravní kázeň, místa, která rádi 
navštěvujeme, případně chtěli bychom navštívit, cestování do zahraničí a formality s tím 
spojené, ubytování v hotelu, auto kempu apod., orientace ve městě podle plánku; 
 
- Bydlení, svátky a zvyklosti, domácí zvířata / das Wohnen, Feste und Bräuche, Haustiere 
bydlení ve velkých městech a na venkově, základní vybavenost městských čtvrtí, domů a bytů, 
zařízení bytu, prostředí ve kterém žijeme ve srovnání s německy mluvícími zeměmi, domácí 
zvířata; 
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- Životní prostředí, příroda,roční období/ Umwelt, Natur, Jahreszeiten 
čas, počasí a jeho předpovědi, dny, měsíce, roční období, světové strany a základní zeměpisné 
termíny, nejběžnější názvy rostlin a zvířat, vztah k přírodě a její ochrana, přírodní katastrofy a 
úloha člověka; 
 
 
- Oblékání, nakupování, móda /Kleidung, Einkaufen, Mode 
základní části oděvu a jejich nákupy, vhodné oblečení pro různé příležitosti, současná móda a 
vkus v oblékání, módní časopisy a návrháři; 
 
- Zdraví a nemoci, strava/ Gesundheit und Krankheiten, Gastronomie 
základní části lidského těla, názvy běžných nemocí, úrazy a zdravotní potíže, jak jim předcházet 
a kam se obrátit, v případě potíží, srovnání s německy mluvícími zeměmi, správná životospráva, 
výživa, stravování, názvy běžných jídel a nápojů, potravin, tělesná a duševní hygiena, význam 
sportu a pobytu v přírodě pro zdraví, jak předcházet nemocem, vhodná strava, zdravá strava, jak 
se stravujeme my ve srovnání s německy mluvícími zeměmi; 
 
- Kultura, um ění, můj oblíbený autor/ Kultur, Kunst, Mein Lieblingsauto r 
kultura v naší době, oblasti kultury, různé styly a druhy umění, známí malíři, hudebníci, 
spisovatelé, pojmy v uměleckých oblastech, oblíbení autoři knih, kinematografie, porovnání s 
německy píšícími spisovateli a německými umělci; 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
 
Výuka německého jazyka směřuje k tomu, aby žáci: 
- si vážili hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 
- cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury (zvláště v německy mluvících zemích), např. osobní 

návštěvou cizí země; 
- ocenili důležitost znalosti cizího jazyka ve svém budoucím osobním i profesním životě; 
- neostýchali se komunikace v německém jazyce s rodilými mluvčími. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce, samostatná práce, domácí příprava 
- výklad 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- práce s textem (překlad, porozumění) 
- poslechová cvičení (porozumění) 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- projektová práce 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím německého jazyka: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost ústně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění textu a poslechu; 
- schopnost vyjádřit se souvisle v písemném projevu. 
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Hodnocení výsledků probíhá následujícími metodami: písemné zkoušení, ústní zkoušení, slohová 
práce, domácí úlohy, referáty, prezentace, žákovské projekty, projevy aktivity v hodině. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Výuka německého jazyka se dotýká pestrého spektra lidských každodenních situací a využívá 
řadu myšlenkových operací. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to 
napříč celým obsahem učiva: 
 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- poslouchat s porozuměním mluvené projevy a pořizovat si poznámky 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávat potřebné informace 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné  
- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 
- zaznamenávat písemně podstatné údaje z projevů 
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
- mít pozitivní vztah k jiným evropským a světových kulturám 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

 
Matematické kompetence 
- správně používat a převádět jednotky  
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných 

situacích 
 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 
- zpracovávat informace  
 

 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit do 
výuky německého jazyka. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, politika, náboženství  
(v rámci celého učiva)  
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita (tématický celek „Společnost“ - 

1.ročník) 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR, soustava školního vzdělávání v německy mluvících 

zemích (tématický celek „Vzdělávání“ - 2. ročník) 
- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce  
- písemné a mluvené projevy – pohovor, žádost o místo, vytvoření strukturovaného životopisu 

(tématický celek „Svět práce“ - 2.ročník) 
 
Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí 

(tématický celek „Životní prostředí“ - 3. ročník) 
- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 

oboru vzdělání a v občanském životě (tématický celek „Životní prostředí“ - 3.ročník) 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
- seznámení se a práce s on-line zdroji informací 
- tvorba žákovských projektů (tématický celek „ IT technologie“ - 4.ročník) 
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- stát, politický systém, politika, soudobý svět (politické systémy jednotlivých německy 
mluvících zemí a České republiky; tématický celek „Politický systém“ - 4.ročník) 

 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
 
Zeměpis: světové strany, světadíly, státy a hlavní města, planeta Země, sluneční soustava a 
památky, německy mluvící země;  
Český jazyk: německy píšící spisovatelé a jejich díla, mluvnická terminologie, syntax a 
morfologie;  
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště pro 
vyhledávání informací), práce se SW. 
Dějepis: historický vývoj německy mluvících zemí, významné historické události, osobnosti a 
památky;  
Biologie a ekologoe: terminologie (lidské tělo a zdraví), ochrana životního prostředí; 
Občanská nauka: člověk a společnost, lidská a občanská práva, politická soustava; 
 
 
 
 

Německý jazyk  
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

  
1. ročník 

 
Řečové dovednosti 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 
standardním hovorovém tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 
kontextu a způsobu tvoření 

- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 
myšlenky a důležité informace 

- porozumí školním a pracovním pokynům 
- rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené  
- přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše 
své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 

 
Řečové dovednosti 
- cvičení poslechu s porozuměním 
- cvičení čtení s porozuměním 
- konverzace 
- interaktivní dialog 
- procvičování výslovnosti a intonace 
 
 
Písemný projev 
- zpracování textu na zadané téma: 
- stylizace textu na pohlednici, 
- vyplňování jednoduchého dotazníku 
- krátká faxová zpráva 
- dopis – žádost o práci 
- poznámky k textu 
- popis cesty 
- popis místa 
- pozvání na oslavu narozenin  
- blahopřání k narozeninám 
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- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 
předvídatelných situacích 

- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 
způsoby vyjádření srozumitelné pro 
posluchače 

- zaznamená písemně podstatné myšlenky a 
informace z textu, zformuluje vlastní 
myšlenky a vytvoří text o událostech a 
zážitcích v podobě popisu, sdělení, 
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; 

- vyjádří písemně svůj názor na text 
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 

nebo fakta týkající se studovaného oboru 
- přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 
- zapojí se do hovoru bez přípravy 
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při 

neformálních hovorech 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 

vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele 
- vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 
prostředí 

- požádá o upřesnění nebo zopakování 
sdělené informace, pokud nezachytí přesně 
význam sdělení 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 
zprostředkuje informaci dalším lidem 

- uplatňuje různé techniky čtení textu 
- ověří si i sdělí získané informace písemně 
- zaznamená vzkazy volajících 
- vyplní jednoduchý neznámý formulář 
 
Jazykové prostředky 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 
zvukové prostředky daného jazyka a 
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové prostředky 
- fonetika – základní pravidla výslovnosti 
- pravopis – psaní skupin souhlásek a 

samohlásek 
- grafika – velká písmena u podstatných jmen 
- gramatika -  
- přehled gramatických kategorií 
- gramatická terminologie 
- slovesné skupiny 
- určitý/neurčitý/nulový člen u podstatných  
   jmen 
- osobní zájmena 
- časování slabých/silných/modálních  
- sloves  v přít. čase 
- časování sloves s odluč./neodluč.  
- předponou v přít. čase 
- perfektum slabých a silných sloves 
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jazyce 
- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu, opravuje chyby 
 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti 

- domluví se v běžných situacích;  
- získá i poskytne informace 
- používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

Poznatky o zemích 
- prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 
vybraných poznatků studijního oboru, a to i 
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturní specifika daných zemí 

 

- préteritum sloves „mít“ a „být“ 
- skloňování podst. jmen 
- podst. jména bez členu  
- číslovky základní a řadové 
- předložky se 3. pádem, se 4. pádem, 
- se 3. a 4. pádem 
        
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- rodina a rodinné vztahy 
- lidé v mém okolí 
- škola 
- bydlení  
- práce 
- volný čas 
- životní styl, denní režim  
- komunikační situace -  
      - pozdrav 
      - představení se 
      - rozloučení se 
      - poděkování 
      - místo pobytu 
      - blahopřání 
      - omluva 
      - žádost, prosba 
      - orientace v místě 
 
Poznatky o zemích 
- německy mluvící země 
- doprava v Německu 
- tématický celek „Společnost“ 
 
 

2. ročník 
 
Řečové dovednosti 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 
standardním hovorovém tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 
kontextu a způsobu tvoření 

- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 
myšlenky a důležité informace 

- porozumí školním a pracovním pokynům 
- rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

 
Řečové dovednosti 
- cvičení poslechu s porozuměním 
- cvičení čtení s porozuměním 
- konverzace 
- interaktivní dialog 
- procvičování výslovnosti a intonace 
- čtení odborných článků 
 
Písemný projev 
- zpracování textu na zadané téma - 
   - krátký/stručný recept 

    - popis činnosti  
    - poznámky k textu 
    - výměna bytu, inzerát  
    - popis obrázku 
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vyslechnuté nebo přečtené  
- přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše 
své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 
posluchače 

- zaznamená písemně podstatné myšlenky a 
informace z textu, zformuluje vlastní 
myšlenky a vytvoří text o událostech a 
zážitcích v podobě popisu, sdělení, 
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; 

- vyjádří písemně svůj názor na text 
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 

nebo fakta týkající se studovaného oboru 
- přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 
- zapojí se do hovoru bez přípravy 
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při 

neformálních hovorech 
- zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 

vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele 
- vyřeší většinu běžných denních situací,které 

se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí 
- požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí přesně 
význam sdělení 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 
zprostředkuje informaci dalším lidem 

- uplatňuje různé techniky čtení textu 
- ověří si i sdělí získané informace písemně 
- zaznamená vzkazy volajících 
- vyplní jednoduchý neznámý formulář 
 
Jazykové prostředky 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové 
prostředky daného jazyka a koriguje 
odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně používá získanou slovní zásobu 

    - osobní dopis  
    - tabulkový životopis 
    - vypravovaný životopis 
    - strukturovaný text – popis školního  
       systému 
    - krátké vypravování  
    - e-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové prostředky 
- fonetika – základní pravidla výslovnosti 
- pravopis – psaní skupin souhlásek a 
samohlásek 
- grafika – velká písmena u podstatných jmen 
- gramatika -  
      - slovesné vazby 
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včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 
jazyce 

- dodržuje základní pravopisné normy v 
písemném projevu, opravuje chyby 

 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti 

- domluví se v běžných situacích; získá i 
poskytne informace 

- používá stylisticky vhodné obraty 
umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

 
 
 
Poznatky o zemích 
- prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 
vybraných poznatků studijního oboru, a to i 
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturní specifika daných zemí 

 

       - předložky – vyjadřování času, data 
       - předložky se 2. pádem  
       - věta hlavní/věta vedlejší se spojkami         
         „weil“, „wenn“, „dass“, „damit“, „als“,    
         „obwohl“ 
       - infinitivní konstrukce 
       - označení míry množství 
       - stupňování příd. jmen a příslovcí;  
         supletivní tvary 
       - zájmena „jeder“, was fuer ein“, „dieser“ 
       - zájmenná příslovce 
       - zvratná slovesa ve 3.  a 4. pádu 
        - préteritum všech skupin sloves 
 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- témata -  
     - svátky a oslavy 
     - v restauraci 
     - zdravé jídlo 
     - stěhování a zařizování bytu 
     - činnosti v domácnosti  
     - móda, oblékání, barvy 
     - moje cesta ke vzdělání  
     - návštěva kina/divadla 
- komunikační situace -  
      - vedení rozhovoru k tématům  
      - souvislé vypravování o sobě 
      - popis domácích činností  
      - vypravování o vzdělávacích systémech 
      - srovnání vzdělávacích systémů  
        v německy mluvících zemích a v ČR 
     - rozhovor/vypravování o návštěvě  
       kina/divadla 
 
Poznatky o zemích 
- německy mluvící země 
- zvyky a obyčeje v Německu ve srovnání s ČR 
- vzdělávací systém v německy mluvících      
  zemích ve srovnání s ČR 
- tématický celek „Vzdělávání“ 
- tématický celek „Svět práce“ 
 

3. ročník 
 
Řečové dovednosti 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

 
Řečové dovednosti 
- cvičení poslechu s porozuměním 
- cvičení čtení s porozuměním 
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diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 
standardním hovorovém tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 
kontextu a způsobu tvoření 

- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 
myšlenky a důležité informace 

- porozumí školním a pracovním pokynům 
- rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené  
- přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,popíše 
své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 
- vyjadřuje se téměř bezchybně v 

běžných,předvídatelných situacích 
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 
posluchače 

- zaznamená písemně podstatné myšlenky a 
informace z textu, zformuluje vlastní 
myšlenky a vytvoří text o událostech a 
zážitcích v podobě popisu, sdělení, 
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; 

- vyjádří písemně svůj názor na text 
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 

nebo fakta týkající se studovaného oboru 
- přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 
- zapojí se do hovoru bez přípravy 
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při 

neformálních hovorech 
- zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 

vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele 
- vyřeší většinu běžných denních situací,které 

se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí 
- požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí přesně 
význam sdělení 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 
zprostředkuje informaci dalším lidem 

- konverzace 
- interaktivní dialog 
- procvičování výslovnosti a intonace 
- čtení odborných textů 
 
 
 
Písemný projev 
- zpracování textu na zadané téma: 
   - krátká zpráva do novin  

    - vypravování  na téma cestování  
    - popis obrázku 
    - popis úrazu 
    - osobní dopis, úřední dopis 
    - vyplnění formuláře k úrazu  
    - vypravování  na téma zdraví a nemoci 
    - vypravování  na téma turistika 
    - vypravování  na téma sport 
    - e-mail 
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- uplatňuje různé techniky čtení textu 
- ověří si i sdělí získané informace písemně 
- zaznamená vzkazy volajících 
- vyplní jednoduchý neznámý formulář 
 
Jazykové prostředky 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové 
prostředky daného jazyka a koriguje 
odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 
jazyce 

- dodržuje základní pravopisné normy v 
písemném projevu, opravuje chyby 

 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti 

- domluví se v běžných situacích; získá i 
poskytne informace 

- používá stylisticky vhodné obraty 
umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

 
 
Poznatky o zemích 
- prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 
vybraných poznatků studijního oboru, a to i 
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země 

 
 
 
 
 
Jazykové prostředky 
- fonetika – základní pravidla výslovnosti 
- pravopis – psaní skupin souhlásek a   
  samohlásek 
- grafika – velká písmena u podstatných jmen 
- gramatika -  
      - préteritum všech skupin sloves 

       - vedlejší věty s „als“, „waehrend“, 
         „wenn“, „obwohl“ 
       - předložky s 2. pádem 
       - vztažná zájmena, vztažné věty 
       - vazby s „es“ 
       - konjunktiv II. 
       - podmínkové věty  
       - přídavné jméno v přívlastku 
       - nepřímá otázka s „ob“ 
       - slovesné vazby 
       - modální slovesa v perfektu 
       - pasiv 
 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- témata – 
     - německy mluvící země 
     - turistika 
     - plánování dovolené, plánování výletu  
     - sport 
     - zdraví a nemoci 
     - volný čas 
     - svět práce 
     - životní prostředí 
- komunikační situace –  
      - vedení rozhovoru na dané téma  
      - vedení rozhovoru k tématům  
      - samostatné vypravování k tématům  
      - vypravování o německy mluvících  
        zemích 
     
Poznatky o zemích 
- německy mluvící země včetně informací  
  o kultuře, hospodářství, politické situaci  
  - tématický celek „Životní prostředí“    
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- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturní specifika daných zemí 

 
4. ročník 

 
Řečové dovednosti 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 
standardním hovorovém tempu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 
kontextu a způsobu tvoření 

- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 
myšlenky a důležité informace 

- porozumí školním a pracovním pokynům 
- rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené  
- přednese připravenou prezentaci ze svého 

oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše 
své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 
posluchače 

- zaznamená písemně podstatné myšlenky a 
informace z textu, zformuluje vlastní 
myšlenky a vytvoří text o událostech a 
zážitcích v podobě popisu, sdělení, 
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; 

- vyjádří písemně svůj názor na text 
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 

nebo fakta týkající se studovaného oboru 
- přeloží text a používá slovníky i 

elektronické 
- zapojí se do hovoru bez přípravy 
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při 

neformálních hovorech 
- zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 

 
Řečové dovednosti 
- cvičení poslechu s porozuměním 
- cvičení čtení s porozuměním 
- konverzace 
- interaktivní dialog 
- procvičování výslovnosti a intonace 
- čtení delších odborných textů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev 
- zpracování textu na zadané téma - 
   - krátká zpráva do novin  

    - vypravování  na téma cestování  
    - osobní dopis 
    - vypravování  na téma kultura 
    - referát na téma volební právo v ČR 
    - popis politického systému v SRN a v ČR 
    - prezentace na téma přehled politických     
      stran v ČR 
    - e-mail 
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vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele 
- vyřeší většinu běžných denních situací,které 

se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí 
- požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí přesně 
význam sdělení 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 
zprostředkuje informaci dalším lidem 

- uplatňuje různé techniky čtení textu 
- ověří si i sdělí získané informace písemně 
- zaznamená vzkazy volajících 
- vyplní jednoduchý neznámý formulář 
 
 
Jazykové prostředky 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové 
prostředky daného jazyka a koriguje 
odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 
jazyce 

- dodržuje základní pravopisné normy v 
písemném projevu, opravuje chyby 

 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti 

- domluví se v běžných situacích; získá i 
poskytne informace 

- používá stylisticky vhodné obraty 
umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

 
Poznatky o zemích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové prostředky 
- fonetika – základní pravidla výslovnosti 
- pravopis – psaní skupin souhlásek a 
samohlásek 
- grafika – velká písmena u podstatných jmen 
- gramatika -  
      - plusquamperfekt 

       - vedlejší věty s časovými spojkami 
       - budoucí čas 
       - konjunktiv pro minulost 
       - příčestí minulé ve tvaru přísudku a  
         přívlastku 
       - příčestí přítomné ve tvaru přísudku a  
         přívlastku 
       - konjunktiv I. v přít. čase a perfektu 
       - nepřímá řeč 
       - nominalkomposita 
 
 
 
 
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- témata – 
   - kultura v německy mluvících zemích  
   - politika, volby, přehled politických stran  
     v ČR 
   - kultura a volný čas  
   - znalost jazyků jako deviza 
   - volby, volební právo v ČR 
- politický systém v SRN ve srovnání s ČR 
- využití informačních technologií, i-netu 
- ve spektru daných možností 
- práce s on-line zdroji informacemi 
- komunikační situace –  
      - vedení rozhovoru na dané téma  
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- prokazuje faktické znalosti především o 
geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 
vybraných poznatků studijního oboru, a to i 
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturní specifika daných zemí 

      - samostatné vypravování k tématům  
      - vypravování o politickém systému v SRN 
 
Poznatky o zemích 
- německy mluvící země - politická situace 
- tématický celek „IT technologie“ 
- tématický celek „Politický systém“ 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

RUSKÝ JAZKY A2 
(druhý cizí jazyk – výstupní úroveň A2) 

 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve  třech ročnících v celkovém počtu 9 hodin. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Výuka zaměřená na žáky začínající se studiem ruského jazyka cílí k zvládnutí obsahu učiva a 
kompetencí, tak jak je vymezuje „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“ v úrovní 
A2.  
Žák: 
-    má základní jazykový repertoár, který mu/jí umožňuje, aby se vyjadřoval(a) v rámci  
      každodenních předvídatelných situací, ačkoliv bude muset ve většině případů zjednodušit  
      obsah sdělení a hledat slova, 
-    ovládá užívání krátkých každodenních výrazů, pomocí nichž vyjadřuje jednoduché potřeby  
      konkrétní povahy: osobní data, denní režim, potřeby a požadavky, požádání o informace, 
- umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o  
      místech, o vlastnictví atd. pomocí pamětně osvojených frází, skupin několika slov a   
      formulací, 
-    má omezený repertoár krátkých pamětně osvojených frází, které se týkají předvídatelných   
      základních jazykových situací; v neobvyklých situacích dochází k častým selháním v j 
      jazykové komunikaci a nedorozumění. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz: 
- rozvoj řečových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění textu, 

porozumění poslechu); 
- rozvoj jazykových prostředků (gramatika, výslovnost, slovní zásoba (obecná a odborná); 
- tématické okruhy zaměřené obecně i odborně; 
- komunikační situace (získávání a předávání informací); 
- jazykové funkce (fráze pokrývající většinu každodenních situací); 
- poznatky o rusky mluvících zemích. 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
 
Výuka ruského jazyka směřuje k tomu, aby žáci: 
-  vážili si hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 
-   cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury (zvláště v rusky mluvících zemích), např. osobní 
návštěvou cizí země; 
-    ocenili důležitost znalosti cizího jazyka ve svém budoucím osobním i profesním životě; 
-    neostýchali se komunikace v ruském jazyce s rodilými mluvčími. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
 
- skupinová práce, samostatná práce, domácí příprava 
- výklad 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- práce s textem (překlad, porozumění) 
- poslechová cvičení (porozumění) 
- komunikace, diskuse na dané téma 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím ruského jazyka: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění textu a poslechu; 
- schopnost vyjádřit se souvisle v písemném projevu. 
 
Hodnocení výsledků probíhá následujícími metodami: písemné zkoušení, ústní zkoušení, slohová 
práce, domácí úlohy, referáty, prezentace, projevy aktivity v hodině. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Výuka ruského jazyka se dotýká pestrého spektra lidských každodenních situací a využívá řadu 
myšlenkových operací. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to 
napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- s porozumění poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
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Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávání potřebných informací 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné texty 
- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 
- zaznamenávat písemně podstatné údaje z projevů 
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
- mít pozitivní vztah k jiným evropským a světových kulturám 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

 
Matematické kompetence 
- správně používat a převádět jednotky  
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných 

situacích 
 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit do 
výuky ruského jazyka. 
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Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství (v rámci celého učiva)  
- stát, politický systém, politika, soudobý svět (Rusko a České republika; tématický celek: 

Společnost) 
- masová média (tématický celek „Masová média)“) 
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita (tématický celek: Společnost) 

 
Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí 

(tématický celek „Životní prostředí“) 
- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 

oboru vzdělání a v občanském životě (tématický celek „Životní prostředí“) 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR (tématický celek „Vzdělávání“) 
- písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy – 

pohovor, vytvoření strukturovaného životopisu) 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- studentské prezentace vytvořené pomocí IT 
- seznámení se a práce s on-line zdroji informací 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Zeměpis: světové strany, světadíly, státy a hlavní města, planeta Země, sluneční soustava a 
památky; 
Dějepis: historický vývoj rusky mluvících zemí, významné historické události, osobnosti a 
památky; 
Matematika: čísla, geometrické tvary, jednoduché slovní úlohy, terminologie; 
Biologie a ekologie: terminologie (rostliny a živočichové, lidské tělo a zdraví), ochrana přírody; 
Český jazyk: ruští spisovatelé a jejich díla, mluvnická terminologie, syntax a morfologie; 
Občanská nauka: člověk a společnost, lidská a občanská práva, politická soustava; 
Chemie: chemické názvosloví, chemické procesy v přírodě; 
Fyzika: fyzikální názvosloví; 
Právo: právní terminologie, občanské a správní právo; 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště pro 
vyhledávání informací), práce se SW. 
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 Ruský jazyk 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. - 4. ročník 

 
Žák: 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům 
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 
ve standardním hovorovém tempu; 
- odhaduje význam neznámých výrazů podle 
kontextu a způsobu tvoření nalezne v 
promluvě 
hlavní a vedlejší myšlenky důležité 
informace; 
- porozumí školním a pracovním pokynům; 
- rozpozná význam obecných sdělení a 
hlášení; 
- čte s porozuměním věcně i jazykově 
přiměřené 
texty, orientuje se v textu; 
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 
vyslechnuté nebo přečtené; 
- přednese připravenou prezentaci ze svého 
oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika; 
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše 
své 
pocity; 
- sdělí a zdůvodní svůj názor; 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 
před publikem; 
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných 
předvídatelných situacích; 
- zaznamená písemně podstatné myšlenky 
a informace z textu, zformuluje vlastní 
myšlenky 
a vytvoří text o událostech a zážitcích v 
podobě 
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 
na dopis; 
- vyjádří písemně svůj názor na text; 
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 
či 
fakta týkající se studovaného oboru; 
- přeloží text a používá slovníky i 
elektronické; 
- zapojí se do hovoru bez přípravy; 
- vyměňuje si informace , které jsou běžné při 

 
 
1. Řečové dovednosti 
- receptivní řečová dovednost sluchová 
= poslech s porozuměním monologických i 
dialogických projevů; 
- receptivní řečová dovednost zraková 
= čtení a práce s textem včetně odborného; 
 
- produktivní řečová dovednost ústní 
= mluvení zaměřené situačně i tematicky; 
- produktivní řečová dovednost písemná 
= zpracování textu v podobě reprodukce, 
osnovy, výpisků, anotací ; 
- jednoduchý překlad; 
- interaktivní řečové dovednosti = střídání 
receptivních a produktivních činností; 
- interakce ústní; 

- interakce písemná. 
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neformálních hovorech; 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele; 
- vyřeší většinu běžných denních situací, které 
se 
mohou odehrát v cizojazyčném prostředí; 
- požádá o upřesnění nebo zopakování 
sdělené 
informace, pokud nezachytí přesně význam 
sdělení; 
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení 
a zprostředkuje informaci dalším lidem;; 
- uplatňuje různé techniky čtení textu; 
- ověří si i sdělí získané informace písemně; 
- zaznamená vzkazy volajících; 
- vyplní jednoduchý neznámý formulář 
 
 
 
 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové 
prostředky  jazyka a koriguje 
odlišnosti zvukové podoby; 
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně 
používá získanou slovní zásobu včetně 
vybrané 
frazeologie v rozsahu daných tematických 
okruhů, zejména v rutinních situacích 
každodenního života a vlastních zálib; 
- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých myšlenek 
- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru; 
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 
v jazyce 
- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu, opravuje chyby; 
 
 
 
 
 
 
- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům 
osobního života a k tématům zaměření 
studijního oboru; 
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované situace 
týkající se pracovní činnosti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jazykové prostředky 
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka); 
- slovní zásoba a její tvoření; 
- gramatika (tvarosloví a větná skladba); 
- grafická podoba jazyka a pravopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tematické okruhy, komunikační situace 
a jazykové funkce 
- tematické okruhy - osobní údaje, dům 
a domov, každodenní život, volný čas, 
zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, 
mezilidské vztahy,, péče o tělo a zdraví, 
nakupování, vzdělávání, zaměstnání, 
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- domluví se v běžných situacích, získá 
a poskytne informace; 
- používá stylisticky vhodné obraty 
umožňující 
nekonfliktní vztahy a komunikaci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prokazuje faktické znalosti především o 
geografických, demografických, 
hospodářských, 
politických i kulturních faktorech anglicky 
mluvících zemí včetně vybraných poznatků 
studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích 
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání 
s reáliemi mateřské země; 
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturmí specifika daných zemí. 

počasí, Česká republika, rusky mluvící země, 
tematické okruhy dané zaměřením 
studijního oboru;(Věda, technika, armáda, 
vynálezy a vynálezci, průmyslová revoluce...) 
- komunikační situace - získávání 
a předávání informací, např. sjednání 
schůzky, objednávka služby, vyřízení 
vzkazu...; 
- jazykové funkce - obraty při zahájení 
a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, 
prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, 
zklamání, naděje apod. 
 
 
 
 
4. Poznatky o zemích 
- vybrané poznatky všeobecného 
i odborného charakteru k poznání anglicky 
mluvící země, oblasti, kultury, umění 
a literatury, tradic a společenských 
zvyklostí; 
- informace ze sociokulturního prostředí 
v kontextu znalostí o České republiky 

  
Učivo bude podrobněji rozpracováno do TP podle jednotlivých ročníků a s  ohledem na 
používané učebnice. 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

DĚJEPIS 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován následovně: 
- v 1. ročníku po 2 hodinách týdně; 
- ve 2. ročníku po 2 hodinách týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecným cílem předmětu je: 
-   připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti; 
-   pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci žáků; 
-   kultivovat historické vědomí; 
-   učit žáka dovednosti vyhledávat různé zdroje informací o historii, pracovat s nimi a kriticky je 
hodnotit; 
-   tvořit si samostatný úsudek založený na nezbytných faktografických znalostech a 
intelektových dovednostech; 
-   být hrdý na tradice a hodnoty svého národa; 
-   osvojit si schopnost hodnotit jednotlivé výklady historických událostí a odhalovat případné 
dezinterpretace a ideologicky zatížené manipulace; 
-   motivovat žáka k tomu, aby se získanými znalostmi dále tvůrčím způsobem pracoval. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí: 
- poznatky o způsobech historického bádání; 
- poznatky o historickém vývoji České republiky a ostatních částí světa. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka dějepisu směřuje k tomu, aby žáci: 
- vážili si hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 
- cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury, např. osobní návštěvou cizí země; 
- ocenili důležitost znalosti historického vývoje vlastní země pro pochopení jejího současného 

stavu; 
- dokázali diskutovat o společenských tématech s ohledem na poznatky o vývoji lidské 

společnosti. 
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POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÁ STRATEGIE) 
- skupinová práce, samostatná práce, domácí příprava 
- výklad 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru) 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat. 
 
Hodnocení výsledků probíhá následujícími metodami: písemné zkoušení, ústní zkoušení, 
referáty, prezentace, projevy aktivity v hodině. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Výuka dějepisu se dotýká pestrého spektra lidských každodenních. Z tohoto důvodu je možné 
rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to napříč celým obsahem učiva: 
 
Komunikativní kompetence 
- žáci jsou schopni zpracovávat jednoduché texty s historickými tématy s použitím historické 

terminologie, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů lidí 
/historických pramenů a literatury apod./ 

- žáci jsou schopni se kultivovaně se vyjadřovat, diskutovat s lidmi, užívat historické pojmy a 
odbornou terminologii s porozuměním 

 
Kompetence k učení 
- žáci jsou schopni při zpracování úkolů vyhledávat a kombinovat informace 
- získané informace jsou schopni kriticky hodnotit, vytvořit si vlastní úsudek 
 
Kompetence k řešení problému 
- umí samostatně řešit pracovní  i mimopracovní  problémy 
- při zpracování problému navrhnou způsob řešení, varianty, podají zdůvodnění, vyhodnotí a 

ověří správnost zvoleného postupu 
 
Personální kompetence 
- žáci jsou připraveni efektivně se učit a pracovat 
- ke svému učení využívají  zkušeností jiných lidí, učí se i na základě zprostředkovaných    
- zkušeností 
 
Sociální kompetence 
- žáci jsou schopni pracovat v týmu, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 
- jsou schopni přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobních  

konfliktů 
- žáci se učí nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
- pozitivně je ovlivněna hodnotová orientace žáků 
- předmět se snaží odstranit mýty a předsudky, buduje porozumění sobě samému i lidem, 

přispívá tak k dobrému soužití občanů v našem státě a solidaritě s lidmi na celém světě 
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit do 
výuky dějepisu. Nelze vymezit jen jedno konkrétní učivo, jelikož aplikace průřezových témat 
prochází napříč celém souborem témat. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- úcta k materiálním a duchovním hodnotám 
- vědomí nutnosti zachování těchto hodnot pro budoucí generace 
- tolerance odlišných názorů 
- orientace v globálních problémech současného světa 
- tvorba právního vědomí, posílení spoluodpovědnosti jedince za utváření současnosti 
 
Člověk a životní prostředí 
- problematika ochrany umělecko-historických památek 
- poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahem k prostředí v 

různých oblastech světa   
 
Člověk a svět práce 
- pochopení souvislosti mezi vývojem způsobu života lidí a jejich pracovním prostředím 
- využití znalostí z historie při výběru budoucího povolání 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- využívání internetu při zpracování zadaných úkolů 
- zdůraznění důležitosti počítačové gramotnosti pro budoucí profesní a osobní rozvoj 
 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
 
Občanská nauka: lidská a občanská práva v historických souvislostech, politická soustava, 
vznik demokratických společností, demokracie a diktatura 
Právo: vznik a vývoj práva v souvislosti s dějinami nejvýznamnějších společností 
Zeměpis: změny historické zeměpisné mapy  jako důsledku  historických událostí 
Český jazyk a literatura: jazykový a literární vývoj v historických souvislostech 
Informa ční a komunikační technologie: využití internetu  
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  77 

 

Dějepis 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

 
Úvod do dějepisu 
Žák: 

- vysvětlí cíl a způsob poznání historie 
- orientuje se na časové přímce (př. n. l. 

a n. l.) 
- pozná hlavní úkoly archivů, knihoven, 

muzeí, galerií 
- umí vyjmenovat hlavní období historie 

 
Pravěk 

- pozná rozdíl mezi vznikem světa a 
člověka v mýtech, náboženstvích a 
vědecký názor 

- charakterizuje jednotlivá období podle 
materiálu a hospodářství 

- zná významné pravěké lokality u nás 
 
 
 
Starověk 

- pozná vliv přírodních poměrů na 
vývoj starověkých států 

- porozumí kultuře starověkého 
východu (písmo) 

- objasní přínos starověkých civilizací 
pro rozvoj civilizace světové 

- uvede základní fakta o antickém světě 
Řecka a Říma 

- objasní vliv římské a řecké kultury na 
evropskou civilizaci 

 
Středověk 

- popíše osídlení Evropy po rozpadu 
západořímské říše 

- bude mít přehled o vzniku 
významných středověkých států 

- bude mít přehled o vzniku státních 
útvarů na našem území 

- orientuje se v rozdělení středověké 
společnosti 

- popíše hospodářství středověké 
společnosti 

 
Úvod do dějepisu 
 

- historie a dějepis 
- význam historie a prameny 
- hmotné a písemné prameny 
- periodizace dějin 

 
 
 
Pravěk 

- chronologické členění 
- archeologie 
- antropogeneze 
- doba kamenná 
- doba bronzová 
- doba železná 
- Keltové 
- doba římská, naše země v době římské 

 
Starověk 

- Mezopotámie 
- Egypt 
- Chetité, Foiničané 
- Hebrejská říše, judaismus 
- Indie a Čína 
- Starověké Řecko a Řím 

 
 
 
 
 
Středověk 

- vznik feudálních vztahů, barbarské 
státy 

- Francká říše 
- Byzantská říše 
- Křesťanská církev 
- Arabové 
- Slované 
- Sámova říše 
- Velkomoravská říše 
- Svatá říše římská 
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- objasní úlohu církve ve středověku 
- porozumí hlavním etapám ve vývoji 

významných středověkých států 
- chápe postavení a význam českého 

státu v éře pozdního středověku 
- pozná románskou a gotickou stavbu 

 

- Maďaři 
- český stát 
- románská kultura 
- vznik měst 
- křížové výpravy 
- vývoj Anglie a Francie – stoletá válka 
- Polsko a Rusko 
- osmanští Turci 
- vznik španělského království 
- český stát – poslední Přemyslovci 
- Lucemburkové 
- husitské hnutí 
- Jiří z Poděbrad a Jagellonci 
- gotická kultura 

2. ročník 
 
Raný novověk, Novověk (2. pol. 17. stol – 
18. stol.) 
Žák: 

- objasní hlavní objevné cesty a odhalí 
jejich přínos 

- orientuje se v hospodářských, 
kulturních a náboženských změnách 
v Evropě 

- zamyslí se nad postavením českých 
zemí v habsburské monarchii 

- charakterizuje barokní kulturu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novověk (konec 18. stol. - 1. pol. 19.stol.) 

- chápe rozdíl mezi absolutní a 
konstituční monarchií 

- vysvětlí osvícenství a jeho přínos 
- vysvětlí boj za občanská a národní 

práva a vznik občanské společnosti 
- objasní hnutí za vznik novodobého 
českého národa 

- získá přehled o česko-německých 
vztazích do 20. století a postavení 
dalších skupin obyvatelstva 

- vysvětlí postavení českého národa 
v habsburské monarchii 

 
Raný novověk, Novověk (2. pol. 17. stol – 18. 
stol.) 
 

- objevné plavby 
- renesance a humanismus 
- reformace a protireformace 
- boj Nizozemí za nezávislost 
- vývoj v Polsku a Rusku 
- mnohonárodnostní habsburská 

monarchie 
- české stavovské povstání 
- revoluce v Anglii 
- absolutismus ve Francii 
- Rusko 
- Prusko 
- Habsburská monarchie po 30-leté válce 
- Baroko 
- rakouské země v době vlády Marie 

Terezie a Josefa II. 
- boj za nezávislost, vznik USA 
 

Novověk (konec 18. stol. - 1. pol. 19.stol.) 
- francouzská revoluce 
- Napoleon 
- rakouské císařství 
- české národní obrození 
- revoluční hnutí 1. pol. 19. stol. 
- sjednocení Itálie a Německa 
- Rakousko-Uhersko 
- postavení českých zemí v habsburské 

monarchii, česko-německé vztahy 
- evropská koloniální expanze 
- průmyslová, technická a komunikační 

revoluce, modernizace společnosti 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  79 

- porozumí podstatě evropské koloniální 
expanze 

- dovede charakterizovat proces 
modernizace společnosti 

 
Novověk – 20. století 

- umí charakterizovat vzestup 
budoucích velmocí USA, Japonska, 
Ruska 

- vystihne podstatu vztahů mezi 
velmocemi na přelomu 19. a 20. 
století 

- dokáže vysvětlit mezinárodní vztahy 
v předvečer I. Světové války 

- chápe souvislosti I. Světové války a 
vzniku ČSR 

- dokáže popsat situaci v Rusku 
- rozumí rozdílu mezi demokracií a 

totalitou 
 
Meziválečné období 

- popíše vztahy států mezi válkami 
- vysvětlí projevy a důsledky 

hospodářské krize 
- charakterizuje fašismus a nacismus, 

srovná nacistický a komunistický 
totalitarismus 

- charakterizuje první a druhou 
republiku Československa 

- popíše, jak došlo k dočasné likvidaci 
Československa v souvislosti 
s vývojem mezinárodní situace 

 
Druhá světová válka 

- chápe příčiny 2. světové války 
- objasní cíle válčících stran ve 2. 

světové válce, zlomové momenty 
- chápe vztah Protektorátu ke Třetí říši 
- charakterizuje válečné zločiny včetně 

holocaustu 
 
Evropa a svět po 2. světové válce 

- objasní důsledky uspořádání světa po 
druhé světové válce (a všechny 
projevy studené války) 

- popíše strukturu politické moci 
v poválečném Československu a 
výsledky voleb z roku 1946 

- zhodnotí komunistický režim v naší 
zemi a příčiny jeho pádu 

 
 
 
 
 
Novověk – 20. století 

- občanská válka USA 
- vzestup Japonska 
- Rusko za posledních Romanovců 
- Vznik mocenských bloků 
- I. světová válka 
- vznik ČSR a 1. republika 
- Rusko ve 20. stol. 

 
 
 
 
 
 
 
Meziválečné období 

- meziválečná Evropa 
- světová hospodářská krize a její 

důsledky 
- kultura meziválečného období 
- totalitní režimy v Německu a Rusku 
- Československo v meziválečném 

období 
 
 
 
 
 
Druhá světová válka 

- druhá světová válka 
- válečné zločiny, holocaust 
- Československo za druhé světové 

války, československý odboj 
- důsledky války 

 
 
Evropa a svět po 2. světové válce 

- vznik supervelmocí a studená válka 
- vznik východního komunistického 

bloku 
- poválečné Československo 1945-1948 
- německá otázka 
- proces dekolonizace 
- hlavní ohniska napětí a konfliktů ve 2. 

pol. 20. stol. 
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- chápe řešení německé otázky 
- porozumí dekolonizaci a problémům 

třetího světa 
- zná místa konfliktů a jejich hlavní 

příčiny 
- vysvětlí rozpad sovětského bloku a 

úlohu perestrojky 
- objasní souvislosti sametové revoluce 
- objasní nezbytnost vzniku EU, její 

klady, zápory, sporné problémy 

- Československo v letech 1948-1989 
- Rozpad komunistických režimů a 

sovětského bloku 
- Vznik sjednocené Evropy 
- Ochrana zájmů ČR, nasazení sil a 

prostředků Armády ČR v soudobých 
mírových misích 

 
Poznámka : 
Kombinace a časové posloupnosti probírání světových a českých dějin je v kompetenci 
vyučujícího, a to při zachování probrání veškerého učiva v průběhu obou ročníků . 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

OBČANSKÁ NAUKA 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
 
Předmět občanská nauka je dotován 3 hodinami rozvrženými následujícím způsobem: 
- 3. ročník: 1 hodina týdně 
- 4. ročník: 2 hodiny týdně 
 
S předmětem občanská nauka souvisí volitelný předmět základy společenských věd ve 4. ročníku 
s dvouhodinovou týdenní dotací. Učivo občanské nauky koresponduje s učivem ostatních 
předmětů, např. předmětu právo, ekonomika, informační a komunikační technologie. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Cílem předmětu občanská nauka je: 
- seznámit žáky s principy fungování demokratické společnosti; 
- vytvářet u žáků žádoucí žebříček hodnot; 
- vytvářet u žáků pozitivní vztah k sobě i druhým lidem; 
- podporovat rozvoj empatie, utvářet správný postoj ke společenským problémům; 
- naučit žáky správně formulovat a vyjadřovat své názory; 
- vést žáky k toleranci, asertivitě a pozitivnímu jednání; 
- vést žáky k pochopení identity vlastní a identity druhých lidí a k oproštění se od předsudků,  

rasismu, etnické, náboženské a jiné netolerance; 
- naučit žáky kriticky hodnotit informace; 
- naučit žáky znát svá základní práva a povinnosti; 
- seznámit žáky s historií země a jejím současným zakotvením v mezinárodních institucích; 
- naučit žáky odpovědnosti za své jednání; 
- uplatňovat zásady slušného chování. 
- vést žáky k tomu, aby si kladli v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru 

a hledali na ně v diskusi s jinými lidmi a se sebou samými odpovědi 
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CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Učivo je koncipováno tak, že žák: 
- vysvětlí strukturu a fungování společnosti; 
- seznámí se  společenským chováním; 
- vysvětlí základní principy a hodnoty demokracie; 
- naučí se pracovat s informacemi a dokáže je kriticky hodnotit; 
- naučí se samostatně jednat a vystupovat; 
- naučí se vyhledávat informace a přijímat pozitivní hodnoty; 
- seznámí se s principy rovnoprávnosti; 
- seznámí se s problematikou víry a náboženství; 
- seznámí se s současnou mezinárodní situací, globálními problémy, mezinárodními        
      organizacemi a naším vztahem k nim; 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, názorové pluralitě, respektu vůči druhým. Tyto 
hodnoty vycházejí z otevřenosti a vzájemné interakce během výuky, volných diskuzí a možnosti 
svobodného vyjádření názoru. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Formy a metody práce využívané při výuce: 
- výklad učitele a řízený dialog, 
- samostatná práce individuální i skupinová, 
- samostatná domácí práce (příprava referátů a prezentací), 
- projektové vyučování, 
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru,   
      interaktivní tabule), 
- využívání časopisů a knih 
- didaktické hry a případové studie 
- besedy, diskuze 
- četba a analýza textů 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocena bude schopnost žáků pracovat s předkládanými informacemi, schopnost samostatně, 
kultivovaně a odborně prezentovat své názory, žák musí umět diskutovat o problému a své 
názory obhájit. 
Žák bude hodnocen za schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady. 
Součástí každého tematického celku je písemné prověření znalostí. 
 
Způsoby hodnocení 
V předmětu občanská nauka se hodnotí obsahová správnost a použití vhodných jazykových 
prostředků, a to v projevu ústním i písemném. Hodnocení žáků se bude provádět na základě 
kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými 
formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: 
- písemné zkoušení 
- ústní zkoušení 
- domácí úlohy 
- referáty 
- prezentace 
- aktivita v hodině 
- seminární práce 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Personální a sociální kompetence 
- hodnotit žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- vést žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 
- vytvářet příznivé klima třídy 
- pomáhat orientaci žáků v současné společnosti 
- podílet se na rozvoji morálních hodnot 
- vést žáky k pozitivnímu vztahu k učení a vzdělávání 
- vést žáky ke schopnosti adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 
- vést žáky ke schopnosti pracovat v týmu, přijímat a plnit úkoly a přispívat k vytvoření 

dobrých mezilidských vztahů 
 
Komunikativní kompetence 
- vést žáky k výstižnému a souvislému projevu 
- vytvářet příležitosti pro komunikaci mezi žáky 
- přimět žáky klást vhodné otázky v diskusi 
- umožnit volný přístup k informačním zdrojům a pracovat s informacemi 
- vést žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování 
- kriticky hodnotit získané informace a uvědomovat si rozdílnou výpovědní hodnotu informací  
- kultivovat své vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
- používat správně společenskovědní a filozofické pojmy, které byly součástí výuky  

 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
- vést žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
- vést žáky k diskusi 
- vést žáky ke vzájemnému naslouchání si 
- uvědomit si potřeby aktivního zapojení do společenského života  
- pomáhat chránit životní prostředí a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
- zohledňovat rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi 
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
- rozvíjet a podporovat komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační   
      schopnosti a dovednosti 
- vést k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
- rozvíjet demokratický přístup v mezilidských vztazích, ve škole a ve společnosti 
- vážit si demokratických hodnot a jednat v souladu s nimi 
- být tolerantní ke spoluobčanům rozdílného vyznání, politických názorů, etnické příslušnosti, 

životního způsobu 
- přiměřeně řešit konfliktní situace, případně jim předcházet 
- odsuzovat předsudečné jednání, projevy rasismu a intolerance 
- kriticky hodnotit a orientovat se ve sděleních masových médiích a odolávat manipulaci 
- přemýšlet o materiálních a duchovních hodnotách 
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Člověk a životní prostředí 
- vést k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahem k prostředí  
      v různých oblastech světa 
- vést k odpovědnosti ve vztahu k přírodě, k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů 
- zpracovat témata jako je planeta Země a její ochrana, separace a recyklace produktů lidské   
      činnosti, fauna a flora, doprava, lidské sídlo, zemědělství, ochrana památek 
- orientovat se v problematice globálních problémů, jako jsou např. znečišťování ovzduší,          

nedostatek pitné vody, hladomor, infekční a civilizační nemoci, umístění odpadu 
 

Člověk a svět práce 
- vést žáky k pochopení významu znalosti společenských věd pro své budoucí pracovní  
      uplatnění 
- motivovat k zájmu o výsledky svého vzdělávání  
- zdůrazňovat význam celoživotního vzdělávání  
- pomáhat zvyšovat zdravé sebevědomí a samostatnost při  řešení problémů 
- přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku 
- naučit žáky nést zodpovědnost za své jednání 
- naučit žáky efektivně pracovat a učit se 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- vést žáky k využívání moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů 
- seznamovat s relevantními informačními zdroji a napomáhat při práci s vyhledanými  
      informacemi 
- upozorňovat na důležitost počítačové gramotnosti pro budoucí profesní o osobní rozvoj 
- získávat informace z různých zdrojů – verbálních i obrazových a kriticky tyto informace 

hodnotit 
-  
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
- Právo 
- Biologie a ekologie 
- Dějepis 
- Zeměpis 
- Ekonomika 
- Český jazyk a literatura 
-    Informační a komunikační technologie 
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Občanská nauka 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
3. ročník 

Žák: 
- objasní, co je tělesná a duševní stránka 
- osobnosti;charakterizuje jednotlivá období 

lidského života; 
- chápe potřebu člověka žít v lidském 

společenství 
- vysvětlí příčiny individuálních rozdílů mezi 

lidmi; 
- rozpozná projevy lidí různého 

temperamentu; 
- objasní význam taktního chování; 
- objasní, na čem závisí efektivita učení; 
- dovede řešit konfliktní situace; 
- dovede rozpoznat co je pro jedince a 

společnost škodlivé; 
 
- charakterizuje současnou českou společnost, 

její etnické a sociální složení; 
- chápe vliv člověka a kultury na přírodu 

(životní prostředí) a uvědomuje si potřebu ji 
chránit 

- vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty; 
- debatuje o multikulturním soužití, objasní 

příčiny migrace lidí; 
 
- vysvětlí podstatu vzniku a fungování státu a 

jeho orgánů a institucí 
- charakterizuje současný český politický 

systém, 
- objasní funkci politických stran a 

svobodných 
- voleb; 
- vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 

politickým radikalismem/extremismem 
- vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat 

hnutí omezující práva a svobody jiných lidí; 
- charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje 
 
- vysvětlí pojem právo, právní stát, právní 

síla; 
- objasní význam práv a svobod, a popíše 
- způsoby, jak lze ohrožená práva lidská 

práva 

Člověk jako sociální bytost 
- Osobnost člověka; 
- Etapy lidského života a jejich znaky; 
- Struktura osobnosti; 
- Socializace a učení 
- Slušné chování; 
- Komunikace a zvládání konfliktů; 
- Sociální útvary 
- Negativní jevy ve společnosti 
- Extremismus 

 
 
 
Člověk a kultura  

- Společnost a kultura, různost kultur 
- Hmotná kultura, duchovní kultura; 
- Etnické a národnostní skupiny,  
- Tolerance, xenofobie a rasismus, 

migrace 
 
 
 
Člověk jako občan 

- Vznik, podstata a fungování státu 
- Teorie vzniku státu 
- Ústava ČR,  
- Dělba moci, politický systém v ČR,  
- Politika, politická ideologie; 
- Politické strany, volební systém a 

volby; 
- Politický radikalismus a extremismus, 
- Základní hodnoty a principy 

demokracie; 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a právo 

- Právo jako systém norem (normy, 
zákony, právní sila) 

- Právní stát 
- Lidská práva a svobody 
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- obhajovat; 
- popíše soustavu soudů v ČR a činnosti 

policie, 
- soudů, advokacie a notářství; 
 
 
- popíše rozčlenění soudobého světa; 
- charakterizuje soudobé cíle EU 
- popíše funkci a činnost OSN a NATO, 
členství ČR v mezinárodních organizacích 

- chápe globální problémy lidstva 
- uvede příklady projevů globalizace a 

debatuje o jejích důsledcích; 

- Rodinné právo, práva dětí 
- Orgány činné v trestním řízení; 

 
Mezinárodní vztahy 

- Evropská integrace; 
- Mezinárodní společenství; 
- Globální problémy, globalizace. 
- Mezinárodní humanitární právo 
- Mezinárodní právo válečné 
- Pravidla nasazení sil a prostředků AČR 

v soudobých a perspektivních 
operacích 

 
 

4. ročník 
 
 
 vysvětlí podstatu světových náboženství,  
- chápe význam náboženství a víry pro život 
člověka, 

- chápe závažnost problematiky 
náboženských sekt a náboženského 
fundamentalismu 

 
 
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, 
- dovede se zamyslet nad smyslem života a 

různými možnostmi jeho interpretace 
- dovede používat příslušný pojmový aparát, 
- dovede pracovat s jemu obsahově a 

formálně dostupným textem; 
- debatuje o praktických filozofických a 

etických 
- otázkách; 
- chápe podstatu jednotlivých vývojových 

etap v dějinách filozofie a jejich vliv na 
současné filozofické myšlení 

 
 
 
- uvědomuje si význam etiky v životě člověka 
- dovede používat pojmový aparát 
- dovede pracovat s jemu obsahově a 

formálně; dostupným textem; 
- debatuje o praktických filozofických a 

etických 
- otázkách; 
- uvědomuje si mravní povinnost člověka a 

morální odpovědnost za svoje činy; 
- dovede se zamyslet nad etickými aspekty 

života člověka  

Člověk a vnímání světa:  
 
Náboženství 

- Víra a náboženství, církve, 
- Charakteristika a význam světových 

náboženství 
- Náboženská hnutí a sekty, náboženský 

fundamentalismus. 
 
Filozofie 

- Význam filozofie pro život člověka 
- Základní filozofické problémy; 
- Hlavní filozofické disciplíny; 
- Proměny filozofického myšlení v 

dějinách; 
- Vznik filozofie 
- Antická filozofie (Aristoteles, 

Platón) 
- Středověká filozofie (patristika, 

scholastika)  
- Renesanční filozofie 
- Novověká filozofie 
- Německá klasická filozofie 
- Filozofie 19. a 20. století 
- Česká filozofie 

 
Etika 

- Význam etiky v životě člověka; 
- Etika a její předmět, základní pojmy 

etiky; 
- Morálka, mravní hodnoty a normy, 

mravní rozhodování a odpovědnost; 
svědomí 

- Životní postoje a hodnotová orientace  
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Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 
 

Předmět: 
FYZIKA 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován pouze v prvním ročníku, a to následovně: 
− v    1. ročníku po 2 hodinách týdně 
− ve  2. ročníku po 2 hodinách týdně 
− ve  3. ročníku po 3 hodinách týdně 
− ve  4. ročníku po 3 hodinách týdně 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Vyučovací předmět fyzika žákům umožňuje poznávání přírody jako systému a chápání 
důležitosti udržování přírodní rovnováhy. Vyučování probíhá ve vazbě na matematiku a ostatní 
přírodovědně vzdělávací předměty. Fyzika je v technickém lyceu profilovým předmětem a její 
význam spočívá v tom, že je základem technických oborů. Důležitým cílem fyziky je vybavit 
žáky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní hlouběji a komplexněji pochopit přírodní 
jevy a zákonitosti probíhající v neživé přírodě. Žáci se učí vysvětlit a využívat fyzikální 
poznatky v praktickém životě a pochopit fyzikální princip činnosti některých technických 
zařízení. Fyzikální vzdělávání vede žáky k zvídavosti a rozvoji logického myšlení, k podpoře a 
formování přesného vyjadřování stanovením fyzikálních problémů a jejich řešením. Žáci jsou 
rovněž vedeni k samostatnému zpracování vhodných témat z dostupných zdrojů. Aktivně 
používají fyzikální terminologii, pracují s fyzikálními vzorci a jednotkami, učí se charakterizovat 
fyzikální děj. Získávají dovednost pro jednoduchá fyzikální měření, zpracovávají získané údaje a 
porovnávají je s teorií. Učí se sestrojit graf závislosti dvou veličin, odečítají z grafů hodnoty 
veličin. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
 
Vyučovací předmět fyzika je předmětem všeobecně vzdělávacím, ale plní i funkci průpravnou 
pro odbornou složku vzdělávání. Učivo navazuje na fyzikální poznatky získané na základní škole 
a dále je rozvíjí a prohlubuje. Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí 
fyzikální vzdělávání vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů, které se vyskytují v 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  88 

přírodě, v běžném životě i v technické praxi. Učivo je členěno do celků, které v dané 
posloupnosti představují logicky uspořádaný systém. 
První ročník bude věnován opakování a rozšíření učiva ZŠ. Ve druhém ročníku a ročnících  
následujících bude látka prohloubena a doplněna o výpočty a pokusy. 
Úvodním tématem je mechanika. Žáci poznají jednotlivé druhy pohybů těles a základní zákony 
mechaniky. Následuje téma molekulová fyzika a termika, které prohloubí poznatky o stavu těles 
z hlediska jejich mikrostruktury. Žáci pracují s pojmy vnitřní energie, ideální plyn, stavové 
změny, tepelné děje v plynech, deformace pevných látek, změny skupenství látek. 
Studium pokračuje tématem elektřina a magnetismus. Zde jsou stěžejními tématy elektrický 
proud v kovech, kapalinách a plynech, magnetické pole a střídavý proud. Dále následuje 
elektromagnetické kmitání a vlnění a pokračuje vlněním mechanickým, jehož důležitou součástí 
je zvuk. Další část tvoří celek optika, v němž žáci studují zákony odrazu a lomu světla, jevy 
interference, ohyb a polarizaci světla. V geometrické optice zjišťují vlastnosti obrazů 
vznikajících na optických zobrazovacích soustavách (zrcadla, čočky, optické přístroje). Pak se 
žáci seznámí se základními principy Einsteinovy speciální teorie relativity, s poznatky kvantové 
a jaderné fyziky, které jsou základem moderní fyziky. Závěr studia fyziky patří astrofyzice, v ní 
zejména Sluneční soustavě, vývoji a výzkumu vesmíru.  
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
 
Výuka fyziky směřuje k tomu, aby žáci získali důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti a 
fyzikální znalosti uměli aplikovat v odborné složce vzdělávání i v praktickém životě. Učí se volit 
efektivní způsoby výpočtů, logicky uvažovat a tvořit si vlastní úsudek. Žáci jsou vedeni k tomu, 
aby zkoumali a řešili fyzikální problémy, o výsledcích a možných řešeních vedli diskuse a 
získali návyk ověřovat správnost výsledků řešených úloh. Je také důležité, aby získali pozitivní 
vztah k přírodě a chránili ji. 
 
 
POJETÍ VÝUKY 
 
Při výuce fyziky je kladen důraz na pochopení podstaty přírodních jevů a souvislostí mezi nimi. 
Důležitá je týmová práce při řešení problémů a v laboratorních cvičeních. Žáci jsou vedeni k 
samostatné práci také formou přípravy na praktická cvičení, zpracování výsledků měření, 
seminární práce a její prezentace a na obhajobu ročníkové práce. Při samostatných referátech se 
učí prezentovat výsledky své práce a při následné diskusi obhajovat své myšlenky před 
kolektivem. Žáci se učí pracovat s pomůckami, které jim umožní provádět jednoduché pokusy. 
Vyučující podle typu probírané látky volí tradiční metody vyučování (výklad, vysvětlování, 
frontální pokusy, procvičování učiva pod dohledem učitele), ale i moderní vyučovací metody, 
které jsou do výuky řazeny tak, aby zvýšily kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu. Jde 
například o dialog, diskuzi, využití prostředků ICT, referáty, studium literatury, vyhledávání 
informací z odborných časopisů, Internetu. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
 
Kritéria hodnocení a klasifikace žáků jsou v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí 
školního řádu. Je třeba hodnotit objektivně, aby hodnocení mělo motivační charakter. U žáků 
jsou hodnoceny teoretické vědomosti i dovednosti při řešení příkladů. Tyto vědomosti i 
dovednosti jsou ověřovány po celý školní rok ústně i písemnou formou. Při pololetní klasifikaci 
se vychází z výsledků žáka při ústním písemném zkoušení i z jeho celkového přístupu k 
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vyučovacímu předmětu a k plnění studijních povinností. Hodnotí se i zpracování referátů a jejich 
prezentace, schopnost samostatného úsudku a aktivita v hodinách. 
 
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 
Žáci by si měli v hodinách fyziky prohloubit a utřídit již získané poznatky, osvojit a rozvinout 
nové dovednosti potřebné k poznávání zákonitostí vnějšího světa. Mezi nejdůležitější 
kompetence rozvíjené ve vyučovacích hodinách fyziky patří: 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Personální a sociální kompetence  
– učit se samostatnému a zodpovědnému jednání, pracovat ve skupině na řešení společně 
zadaného úkolu, navrhovat postup řešení a zvažovat návrhy ostatních členů skupiny, učit se 
adekvátně reagovat na hodnocení výsledků své práce a přijímat kritiku, stanovovat si cíle podle 
svých zájmů a schopností, ověřovat si získané poznatky, odpovědně plnit zadané úkoly, přispívat 
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 
 
Matematické kompetence 
– aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů, řešit matematické vztahy mezi 
fyzikálními veličinami, pracovat s grafy, tabulkami, diagramy, správně používat a převádět 
jednotky, používat pojmy kvantifikujícího charakteru, provádět odhad výsledku řešení dané 
úlohy a nacházet vztahy mezi jevy a umět je popsat.  
 
Komunikativní kompetence  
– učit se srozumitelně a věcně vyjadřovat, formulovat myšlenky správně i v písemné podobě, 
formulovat problém a řešit ho adekvátním způsobem (slovně, symbolicky, grafem), účastnit se 
aktivně diskusí, zpracovávat texty na odborné téma, dodržovat odbornou terminologii a 
porozumět jí, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, vyjadřovat se a 
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 
 
Kompetence k řešení problémů  
– samostatně řešit úkoly (seminární a ročníková práce), zpracovávat protokoly, učit se 
analyzovat zadání úkolu a navrhnout řešení, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi, 
uplatňovat při řešení problémů různé metody, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 
 
Kompetence k učení  
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, 
poslouchat výklad a pořizovat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje, 
umět vyhledávat a zpracovat informace, přijímat hodnocení výsledků svého učení, znát možnosti 
svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  
– využívat informačních technologií (informačních a vzdělávacích serverů na internetu), aplikací 
při samostatné práci (textových a tabulkových editorů, prezentačních programů), komunikovat 
elektronickou poštou, pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích a 
to s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomovat si nutnost 
posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným 
informacím. 
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Občanské kompetence  
- uznávat hodnoty podstatné pro život v demokratické společnosti, učit se jednat odpovědně, 
samostatně, ve vlastním, ale i veřejném zájmu, respektovat práva a osobnost jiných lidí, jednat v 
souladu se zásadami společenského chování, chápat význam životního prostředí pro člověka. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění  
– mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a k vzdělávání, uvědomovat si význam 
celoživotního učení. 
 
Odborné kompetence  
– znát význam vzdělávání pro svoji kariéru a chápat nutnost sebevzdělávání a celoživotního 
učení, aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů, umět 
zpracovávat a interpretovat data získaná pomocí pozorování a měření, vytvořit si správnou 
představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru, používat grafickou komunikaci, znát 
a dodržovat základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
prevence, osvojit si návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, znát zásady 
poskytování první pomoci, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami 
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 
 
 
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Občanská nauka: 
Žáci jsou vedeni k aktivitě, k diskuzím, učí se obhajovat svůj názor a respektovat výsledky práce 
druhých. Upevňují si základy slušného chování k sobě navzájem i k pedagogům. Jsou vedeni k 
tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti, byli schopni odolávat myšlenkové 
manipulaci, byli kriticky tolerantní, dovedli se orientovat v mediálních obsazích a vážili si 
dobrého životního prostředí. 
 
Chemie, biologie a ekologie, zeměpis: 
Žáci se učí vážit si dobrého životního prostředí a chránit jej pro budoucí generace. Vytvářejí si 
návyky k šetření vodou, elektrickou energií a k třídění odpadů. Jsou vedeni k hygieně osvětlení a 
k ochraně před škodlivým zářením. Dozvídají se o jaderných katastrofách a jejich účinku na 
lidský organismus a přírodu. Jsou vedeni k tomu, aby pochopili souvislosti mezi různými jevy v 
prostředí a lidskými aktivitami a vlastní odpovědnost za své jednání. Učí se chápat postavení 
člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví, respektovat principy udržitelného rozvoje, 
samostatně poznávat okolní prostředí a získávat informace v přímých kontaktech s prostředím a 
z různých informačních zdrojů. 
 
Informa ční a komunikační technologie: 
Žáci se učí získávat a využívat informace z různých zdrojů a používat programové vybavení 
počítače pro prezentaci svých závěrů. 
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Fyzika  
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

Žák 
- 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, výkon a energii při 
pohybu tělesa působením stálé síly; 
- vysvětlí na příkladech platnost zákona 
zachování mechanické energie; 
- určí výslednici sil působících na těleso a 
jejich momenty; 
- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; 
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 
řešení úloh; 

1 Mechanika 
- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po 
kružnici, skládání pohybů 
- Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, 
gravitační pole, vrhy 
- mechanická práce a energie 
- mechanika tuhého tělesa 
- tlakové síly a tlak v tekutinách, proudění 
tekutin 
 
 
 

- změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici 
a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; 
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 
v přírodě a v technické praxi; 
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 
(tělesa) a způsoby její změny; 
- řeší jednoduché případy tepelné výměny; 
- popíše principy nejdůležitějších tepelných 
motorů; 
- popíše přeměny skupenství látek a jejich 
význam v přírodě a v technické praxi; 

2 Molekulová fyzika a termika 
- základní poznatky termiky 
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, 
tepelná kapacita, měření tepla 
- tepelné děje v ideálním plynu, první 
termodynamický zákon, práce plynu, účinnost 
- struktura pevných látek a kapalin, přeměny 
skupenství látek 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 
působení na bodový elektrický náboj; 
- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; 
- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 
Ohmova zákona; 
- zapojí elektrický obvod podle schématu 
a změří napětí a proud; 
- popíše princip a praktické použití 
polovodičových součástek; 
- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 
vodiče s proudem; 
- vysvětlí podstatu elektromagnetické indukce 
a její praktický význam; 
- popíše princip generování střídavých proudů 
a jejich využití v energetice; 

3 Elektřina a magnetismus 
- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 
elektrické pole, kapacita vodiče 
- elektrický proud v látkách, zákony 
- vodivost polovodičů, přechod PN 
- magnetické pole, magnetické pole 
elektrického proudu, elektromagnet, 
elektromagnetická indukce, indukčnost 
- vznik střídavého proudu, přenos elektrické 
energie střídavým proudem 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění 
a popíše jejich šíření; 
- charakterizuje základní vlastnosti 
zvukového vlnění; 

4 Vlnění a optika 
- mechanické kmitání a vlnění 
- zvukové vlnění 
- světlo a jeho šíření 
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- 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 principy základních typů optických 
přístrojů; 
- popíše význam různých druhů 
elektromagnetického záření z hlediska 
působení na člověka a využití v praxi 

- zobrazování zrcadlem a čočkou 
- spektrum elektromagnetického záření, 
rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla 

- 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 štěpnou reakci jader uranu a její 
praktické využití v energetice; 
- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 
se získává elektrická energie; 

5 Fyzika atomu 
- model atomu, spektrum atomu vodíku, laser 
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření, 
jaderná energie a její využití, biologické 
účinky záření 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu; 
- popíše objekty ve sluneční soustavě; 
- zná příklady základních typů hvězd; 
- zná současné názory na vznik a vývoj 
vesmíru. 

6 Vesmír 
- sluneční soustava 
- hvězdy a galaxie 

2. ročník 
- rozliší pohyby podle trajektorie a rychlosti, 
používá diagramy s-t, v-t, a-t; 
- skládá dva rovnoměrné pohyby v osách 
rovnoběžných i kolmých; 
- řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů 
mezi veličinami; 
- použije Newtonovy pohybové zákony v 
jednoduchých úlohách; 
- určí síly, které v přírodě a v technických 
zařízeních působí na tělesa, jaký druh pohybu 
tyto síly vykonávají 
- aplikuje při řešení problémů pohybové 
zákony, impuls síly a hybnost tělesa; 
- aplikuje vztahy pro smykové a valivé tření 
při řešení úloh na vodorovné a nakloněné 
rovině 
- objasní vznik odstředivé síly a určí ji v 
konkrétním případě; 
- vypočítá mechanickou práci a energii při 
pohybu tělesa působením stále síly; 
- analyzuje jednoduché děje s využitím 
zákona zachování mechanické energie; 
- určí výkon a účinnost při konání práce; 

1. Mechanika 
- kinematika  
- rovinný pohyb tělesa a soustavy těles; 
- dynamika,  hybnost a impuls síly, zákon 
zachování hybnosti, tření smykové, valivé 
vláknové u strojních součástí, klopný moment, 
dostředivá a odstředivá síla, vztažná soustava; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mechanická práce a energie (výkon, 
účinnost, zákon zachování mechanické 
energie); 
- gravitační pole (Newtonův gravitační zákon, 
gravitační a tíhová síla, pohyby těles v  
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- popíše základní druhy pohybů v gravitačním 
poli 
- řeší početně i graficky úlohy na rozklad síly 
do dvou navzájem kolmých směrů; 
- určí výslednici libovolného počtu sil 
početně i graficky, pomocí vláknového 
mnohoúhelníku; 
- určí výslednici sil působících na těleso a 
jejich momenty; 
- řeší úlohy na moment síly, moment dvojice 
sil a rovnováhy momentů; 
- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; 
- vysvětlí základní rovnici pro rotační pohyb, 
určí odstředivou sílu a pohybovou energii 
rotujícího tělesa; 
- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 
řešení úloh na tlakové síly v tekutinách; 
- vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině; 

homogenním tíhovém poli Země a v 
centrálním gravitačním poli Země); 
- mechanika tuhého tělesa ( posuvný a otáčivý 
pohyb tuhého tělesa, rovinné soustavy sil 
- skládání a rozklad a rovnováha sil, dvojice 
sil, 
-moment síly, moment dvojice sil, stupně 
volnosti, druhy podpor, vazeb a jejich silová 
působení, těžiště tělesa, kinetická energie 
tuhého tělesa, moment setrvačnosti); 
- mechanika tekutin  
 

- uvede příklady potvrzující kinetickou teorii 
látek; 
- řeší úlohy na děje v plynech s použitím 
stavové rovnice pro ideální plyn; 
- vysvětlí mechanické vlastnosti těles 
z hlediska struktury pevných látek; 
- popíše příklady deformací pevných těles a 
řeší úlohy na Hookův zákon; 
- popíše základní druhy namáhání a určí 
napětí a dovolená napětí; 
- určí v konkrétních úlohách osové deformace 
součástí namáhaných tahem a tlakem; 
- vysvětlí význam roztažnosti látek v přírodě 
v technické praxi a řeší úlohy na teplotní 
délkovou roztažnost; 
- popíše přeměny skupenství látek a jejich 
význam v přírodě a v technické praxi. 

2. Molekulová fyzika a termika 
- základní poznatky termiky (kinetická teorie 
látek, teplota a její měření); 
- vnitřní energie (teplo a práce, přeměny 
vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita, měření 
tepla, kalorimetrická rovnice,  
1. termodynamický zákon); 
- ideální plyn (stavové změny ideálního plynu, 
práce plynu, tepelné motory); účinnost 
- pevné látky (struktura pevných látek, 
deformace pevných látek – prostý tah, prostý 
tlak, prostý ohyb, prostý krut, prostý smyk, 
Hookův zákon); 
- kapaliny (struktura kapalin, kapilární jevy, 
přeměny skupenství látek, skupenské teplo, 
vlhkost vzduchu). 
- přeměny skupenství látek 

určí elektrickou sílu v poli bodového 
elektrického pole; 
- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; 
- popíše vznik elektrického proudu v látkách; 
- řeší úlohy užitím vztahu R=ρ.l/S; 
- řeší úlohy na práci a výkon elektrického 
proudu; 
- vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 
kapalin a plynů; 
- vysvětlí princip chemických zdrojů napětí; 
- zná typy výbojů v plynech a jejich využití; 
 

3. Elektřina a magnetismus 
- elektr. náboj (náboj tělesa, silové působení 
nábojů, elektrická síla, elektrické pole, práce v 
elektrickém poli, kapacita vodiče); 
- elektrický proud v látkách ( elektr. proud v 
kovech, v polovodičích, kapalinách a plynech, 
zákony elektr. proudu, elektr. obvody); 
- magnetické pole (magnetické pole elektr. 
proudu, magnetická síla, magnetické vlastnosti 
látek,elektromagnetická indukce, indukčnost); 
- střídavý proud (vznik střídavého proudu, 
obvody střídavého proudu, střídavý proud v 
energetice, trojfázová soustava střídavého 
proudu, transformátor); 
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3. ročník 

- popíše magnetické pole indukčními čarami; 
- určí magnetickou sílu v magnetickém poli; 
- vysvětlí jev elektromagnetické indukce a 
jeho význam v technice; 
- charakterizuje základní vlastnosti obvodů 
střídavého proudu; 
- vysvětlí princip transformátoru a 
usměrňovače střídavého proudu; 

3. Elektřina a magnetismus 
- magnetické pole (magnetické pole 
elektrického proudu, magnetická síla, 
magnetické vlastnosti látek,elektromagnetická 
indukce, indukčnost); 
- střídavý proud (vznik střídavého proudu, 
obvody střídavého proudu, střídavý proud 
v energetice, trojfázová soustava střídavého 
proudu, transformátor); 
 

- vysvětlí princip činnosti pomocí 
charakteristik; 
- zdůvodní oblasti použití jednotlivých druhů 
motorů; 

4. Elektrické pohony 
- stejnosměrné motory; 
- komutátorové motory; 
- indukční motory (jednofázové, trojfázové); 
- synchronní motory (krokové); 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

-vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání 
v oscilačním obvodu; 
- popíše využití elektromagnetického vlnění 
ve sdělovacích soustavách 

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění 
- elektromagnetické kmitání 
(elektromagnetický oscilátor, vlastní a nucené 
elektromagnetické kmitání, rezonance); 
- elektromagnetické vlnění (vznik a vlastnosti 
elektromagnetického vlnění, přenos informací 
elektromagnetickým vlněním); 

-popíše vlastní kmitání mechanického 
oscilátoru a určí příčinu kmitání; 
- popíše nucené kmitání mechanického 
oscilátoru a určí podmínky rezonance; 
- charakterizuje základní vlastnosti  
zvukového vlnění a zná jejich význam pro 
vnímání zvuku; 
 

6. Mechanické kmitání a vlnění 
- mechanické kmitání (vlastní a nucené 
kmitání mechanického oscilátoru, kyvadlo, 
rezonance); 
- mechanické vlnění (druhy mechanického 
vlnění, rovnice postupného vlnění, šíření 
vlnění v prostoru, odraz vlnění, stojaté vlnění); 
- zvukové vlnění (vlastnosti zvukového vlnění, 
šíření zvuku v látkovém prostředí, ultrazvuk a 
infrazvuk 

4. ročník 
- řeší úlohy na odraz a lom světla; 
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami; 
- popíše oko jako optický přístroj; 
- vysvětlí principy základních typů optických 
přístrojů; 
- vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a 
polarizace světla; 
- popíše význam různých druhů 
elektromagnetického záření z hlediska 
působení na člověka a využití v praxi 

7. Optika 
- světlo a jeho šíření (vlnová délka světla, 
rychlost světla, odraz a lom světla); 
- zobrazování zrcadlem a čočkou; 
- oko jako optický přístroj; 
- principy optických přístrojů; 
- interference, ohyb a polarizace; 
- elektromagnetické záření (spektrum 
elektromagnetického záření, rentgenové záření, 
vlnové vlastnosti světla); 

-popíše důsledky plynoucí z principů 
speciální teorie relativity pro chápání prostoru 
a času; 
- zná souvislost energie a hmotnosti objektů 
pohybujících se velkou rychlostí 

8. Speciální teorie relativity 
- principy speciální teorie relativity; 
- základy relativistické dynamiky 
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-chápe základní myšlenku kvantové fyziky, 
tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů 
mikrosvěta; 
- objasní podstatu fotoelektrického jevu a 
jeho praktické využití; 
- charakterizuje základní modely atomu; 
- popíše štěpnou reakci jader uranu a její 
praktické využití v energetice; 
- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 
se získává elektrická energie; 

9. Fyzika mikrosvěta 
- základní pojmy kvantové fyziky; 
- fotoelektrický jev; 
- elektronový obal atomu (model atomu, 
spektrum atomu vodíku, laser); 
- jádro atomu (nukleony, radioaktivita, jaderné 
záření, elementární a základní částice); 
- jaderná energie (zdroje jaderné energie, 
jaderný reaktor, bezpečnostní a ekologická 
hlediska jaderné energetiky); 

- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do 
Galaxií; 
- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž 
astrofyzika zkoumá vesmír; 

10. Astrofyzika 
- planety a jejich pohyb, Keplerovy zákony; 
- Slunce a hvězdy;; 
- galaxie a vývoj vesmíru; 
- výzkum vesmíru; 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

CHEMIE 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován v prvním , druhém a třetím ročníku, a to následovně: 
- v 1. ročníku po 2 hodinách týdně; 
- v 2. ročníku po 2 hodinách týdně. 
- ve 3. ročníku po 3 hodinách týdně ( z toho 1 hodina praktických cvičení) 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Cílem výuky předmětu chemie je poskytnout žákům soubor základních poznatků o chemických 
látkách, jejich vlastnostech a využití.  
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu chemie směřuje k tomu, aby žáci: 
- pochopili základní pojmy a zákonitosti chemie 
- uměli používat základní chemické názvosloví 
- uměli pracovat s chemickými veličinami a jednotkami, jednoduchými rovnicemi a uměli  
      využít tyto znalosti při řešení praktických úloh 
- znali využití základních chemických látek v praxi a běžném životě 
- uměli posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy 
- znali podstatu tzv. Speciální chemie v požární ochraně 
- rozuměli základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě 
- získali pozitivní postoj k přírodě 
- získali motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Chemie je přírodní věda o složení a struktuře látek ve vztahu k jejich chování. Učivo navazuje na 
poznatky a dovednosti, které žáci získali na základní škole, vzdělávání směřuje k tomu, aby žák 
uměl pracovat s pojmy základního chemického názvosloví, dokázal vysvětlit podstatu 
chemických pochodů a dokázal své poznatky uplatnit v praktickém životě. 
- učivo je rozčleněno do sedmi základních celků, nakonec je zařazen celek, ve kterém se žáci  
      seznámí s vybranými nejdůležitějšími léčivy, drogami a také výbušninami, biochemií a    
      chemickými zbraněmi, se speciální chemií v souvislosti s podstatou hoření, výbuchu a 
samovznícení, vlastnostmi požárně nebezpečných látek 
- vědu o obecných zákonitostech společných všem chemickým disciplínám označujeme jako  
      obecnou chemii; 
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- podle druhu zkoumaných látek dělíme chemii na dvě základní disciplíny – chemii  
      anorganickou a organickou; 
- funkce chemických látek v organismu a jejich metabolismus zkoumá biochemie; 
- rozvíjí zájem a vztah žáků k přírodním vědám; 
- vede žáky k pochopení podstaty chemických jevů a procesů, k tomu, aby získané dovednosti  
      a poznatky uplatnili v ostatních oblastech vzdělávání i v praxi; 
- napomáhá orientovat se v současném rozvoji chemie a k přijímání nových technologií. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka chemie směřuje k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 
- pozitivní postoj k přírodním vědám; 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- výklad 
- ověřovaní poznatků v diskusi při výkladu 
- referáty, prezentace k danému jevu 
- ukázka pokusů – jako promítnutí videomateriálu a také pokusů v laboratoři 
- samostatná práce, domácí příprava 
- ověřovaní poznatků na daných početních příkladech 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení probíhá následujícími metodami: 
- písemné a ústní zkoušení; 
- hodnocení připravených referátů nebo prezentací; 
- projevy aktivity v hodinách. 
 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj 
dovedností správně porozumět textu, dovednost analyzovat a řešit problémy, numerické 
aplikace, využívání informačních technologií a práci s informacemi. 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
- vést žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému        

hodnocení, jejich zpracování a využití ke studiu; 
- motivovat žáky k rozšiřování vědomostí, prohlubování dovedností a k ochotě se učit a       

celoživotně vzdělávat; 
- vést žáky k ověřování výsledků; 
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- znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vést žáky k rozvoji dovednosti analyzovat zadání úkolu – problému;  
- vést žáky k získání informací potřebných k řešení úkolu, navržení jeho řešení (pomůcky,  
      literaturu, metody, techniky); 
- vést žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování. 
 
Komunikativní kompetence 
- učit žáky vyjadřovat se stručně a srozumitelně, odborně a jazykově správně, aktivně se  
      účastnit diskusí; 
- formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých; 
- vést žáky ke spolupráci při řešení problémů; 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností; 
- vést žáky k ochotě spolupracovat, nabídnout pomoc a nabízenou pomoc přijmout; 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 
- vést žáky k tomu, aby přijímali na základě jasných kritérií hodnotili své výsledky a  
      přiměřeně na ně reagovali. 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- vést žáky k pochopení významu životního prostředí pro člověka; 
- vést žáky k prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vést je k diskusi. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- přijímat a odpovědně plnit  svěřené úkoly; 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi; 
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení; 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 
Matematické kompetence 
- učit žáky správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 
- vést žáky k využívání a vytváření různých forem grafického znázornění dějů a používat je  
      pro řešení; 
- žák je schopen správně používat a převádět jednotky; 
- vést žáky k provádění reálného odhadu výsledku řešení zadaných úloh. 
 
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- žák je schopen pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a  
      komunikačních technologií; 
- zadávat úkoly, jejichž příprava si vyžaduje využití IT technologií; 
- napomáhat žákům při správném využití získaných informací; 
- umí získávat informace z otevřených zdrojů a pracuje s nimi. 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit do 
výuky chemie. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- klást důraz na výklad vlivu přírodních sil  a legislativních opatření vztahující se na tvorbu a  
     ochranu životního prostředí 
 
Člověk a životní prostředí 
- naučit žáky chápat jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (produkty  
      spalování, jaderné reakce, radioaktivita…) 
- vést žáky k uvědomění si vlivu člověka na ovzduší (skleníkový efekt), vliv spalovacích  
      motorů na životní prostředí (produkty spalování); 
- význam jaderné energetiky (jaderné reakce). 
 
Člověk a svět práce 
- vést žáky k pochopení možnosti využití chemie v dalším vzdělávání, chemie je důležitou  
      součástí medicíny (biochemie), výzkumu; 
- naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním a odborném životě, klást si  
      otázky o okolním světě a vyhledávat na důkazech založené odpovědi.  
 
Informa ční a komunikační technologie 
- vést žáky k využívání moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (samostatné práce    
      prezentace žáků); 
- seznamovat s relevantními informačními zdroji a napomáhat při práci s vyhledanými  
      informacemi; 
- upozorňovat na důležitost počítačové gramotnosti pro budoucí profesní o osobní rozvoj. 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah výuky chemie souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména v těchto oblastech  
(i s přihlédnutím k odbornému zaměření školy): 
 
Zeměpis: planeta Země, sluneční soustava; 
Matematika: početní operace při výpočtech příkladů z chemie;  
Biologie a ekologie: především biochemie (lipidy, sacharidy, fotosyntéza, vitaminy, hormony, 
enzymy); 
Fyzika: stavba atomu, jaderné reakce, jaderná energetika; 
Dějepis: historický vývoj poznatků o přírodních vědách, osobnosti historie zkoumající přírodní 
vědy; 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště pro 
vyhledávání informací), grafické znázornění řešení příkladů. 
Požární prevence a zdolávání mimořádných událostí: chemické látky a příčiny požárů, 
chemické prostředky zdolávání mimořádných událostí  
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Chemie 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník  

Žák: 
- rozlišuje fyzikální a chemické vlastnosti 

látek a dokáže je porovnat u různých látek 
- popíše základní druhy směsí a oddělování 

jejich složek ze směsí a využití v praxi  
- vysvětlí pojem molekula, atom, popíše 

stavbu atomu  
- vysvětlí, na čem závisí umístění prvku  

v periodické soustavě prvků, popíše 
základní vlastnosti nekovů, kovů a jejich 
umístění v periodické soustavě prvků  

- popíše vznik chemické vazby, její dělení  
- zná značky, názvy chemických prvků, 

odvozuje vzorce a názvy základních 
chemických sloučenin  

- vysvětlí podstatu chemických reakcí a 
zapíše jednoduchou chemickou reakci 
chemickou rovnicí 

- vysvětlí pojmy látkové množství, molární    
   hmotnost a umí s nimi operovat, 
- provádí jednoduché chemické výpočty, které  
   lze využít v praxi 
- provádí výpočty pro přípravu roztoků o 

požadovaném složení 
 
 
- charakterizuje vybrané prvky a jejich 
sloučeniny, vysvětlí jejich vlastnosti  
- používá názvosloví anorganických sloučenin 
 
- popíše výskyt daných prvků v přírodě, jejich 

sloučeniny, výrobu a využití pro praxi 
 
 
- popíše využití anorganických sloučenin 

v běžném životě a technické praxi a posoudí 
je z hlediska vlivu na zdraví a životní 
prostředí 
 

 
1. Obecná chemie  
Chemické látky a jejich vlastnosti (prvky, 
sloučeniny) 
Směsi a jejich oddělování, roztoky – složení 
roztoků 
Chemické názvosloví 
 
Částicové složení látek - stavba atomu, 
molekul 
 
Periodická soustava prvků 
 
 
 
Chemická vazba 
 
 
Základní druhy chemických reakcí 
 
 
Výpočty z chemických vzorců – atomová, 
molekulová hmotnost, hmotnostní zlomek, 
složení roztoků a jejich koncentrace 
 
 
2. Anorganická chemie  
Anorganické látky – oxidy, hydroxidy, 
kyseliny, soli  
Názvosloví anorganických sloučenin 
 
Přehled vybraných chemický prvků, jejich 
sloučenin, výroba, použití v technické praxi 
(H, O, C, N, S, F, Cl, Br, I, Na, K, Ca, Fe, Al, 
Pb, Cu, vzácné plyny) 
Základní charakteristika kovů 
Využití anorganických látek v praktickém 
životě 
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2. ročník  
 
Žák: 
- vysvětlí vazebné vlastnosti uhlíku 
- charakterizuje alkany, alkeny, alkadieny, 

alkiny a aromatické uhlovodíky 
- vysvětlí použití uhlovodíků v běžném životě 
- paliva, posoudí jejich vliv na životní  
   prostředí 
- popíše způsob zpracování ropy a význam    
   ropných produktů pro technickou praxi i  
   běžný život 
- vysvětlí využití zemního plynu – palivo 
- tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy, 

popíše způsob výroby některých z nich 
- uvede rozdělení plastů a jejich základní 

využití 
- charakterizuje biogenní prvky 
- popíše složení živých organismů 
- vysvětlí význam sacharidů, lipidů, bílkovin 

v organismu 
- vysvětlí význam vitaminu, hormonů, 

enzymů pro organismus 
- objasní význam nukleových kyselin pro 

přenos genetických informací 
- vysvětlí původ a použití alkaloidů – léky, 

zneužití - drogy 
 
 
- uvede rozdělení léčiv, jejich působení, 

formy 
- popíše vliv drog na organismus, jejich 

dělení, nebezpečnost a PP při předávkování 
- vyjmenuje základní typy výbušnin, jejich 

účinky 
- osvojí si základní pojmy z toxikologie 
- seznámí se s dělením jedovatých látek podle 

účinků a s faktory, které ovlivňují účinek 
jedu 

- vysvětlí obecné postupy první pomoci 
- seznámí se se zákonem 356/2003 Sb. O 

chemických látkách a chemických 
přípravcích 

- vysvětlí praktický význam Bezpečnostního 
listu 

 
 
 
 
 

 
1.Organická chemie 
Vlastnosti atomu uhlíku, dělení sloučenin 
uhlíku, dělení uhlovodíků 
 
Využití uhlovodíků v běžném životě i 
technické praxi 
 
Zdroje uhlovodíků – ropa, uhlí, zemní plyn a 
jejich zpracování 
 
Názvosloví a vlastnosti některých derivátů 
uhlovodíků (halogenderiváty, nitroderiváty, 
alkoholy, ketony, fenoly, karboxylové 
kyseliny) a jejich využití 
 
Plasty, jejich rozdělení a využití 
 
Zastoupení prvků v živých organismech 
Látkové složení živých organismů 
Význam sacharidů, lipidů, bílkovin pro živé 
organismy 
Biokatalyzátory (vitaminy, hormony, enzymy) 
Nukleové kyseliny 
Alkaloidy a jejich toxicita, steroidy 
 
 
 
2. Vybrané kapitoly 
Léčiva 
 
Drogy 
 
Výbušniny 
 
Základy toxikologie 
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3. ročník  
Žák: 
- vysvětlí výrobu mýdla v praxi i v laboratoři 
- charakterizuje glykosidy, třísloviny,    
   alkaloidy a biochemické katalyzátory 
- vysvětlí původ a použití alkaloidů – léky, 

zneužití - drogy 
- vysvětlí použití enzymů v praktickém životě 
   a popíše experiment rozkladu bílkovin  
   pomocí enzymů 
- vitamíny, posoudí jejich vliv na živé  
   organismy 
- popíše způsob využití chemoterapeutik    
   při léčbě nemocí 
- vysvětlí výměnu látek v organismu a  
   případné poruchy metabolismu 
- tvoří biochemické vzorce a názvy, popíše 

způsob tvorby a štěpení glykogenu 
v lidském organismu 

- uvede rozdělení chemických zbraní  a jejich 
základní využití 

- charakterizuje hořlaviny, výbušniny, toxické  
   látky  
- popíše jejich působení, účinky a  následky  
- vysvětlí význam obrany a použití protilátek 

proti chemickým zbraním 
- uvede rozdělení léčiv, protijedů a  jejich   
   působení, formy 
- vyjmenuje typy výbušnin, jejich účinky 
- osvojí si speciální pojmy z toxikologie 
- seznámí se s dělením jedovatých látek podle 

účinků a s faktory, které ovlivňují účinek 
jedu 

- vysvětlí obecné postupy první pomoci 
 
 
 
 - vysvětlí podstatu jevů probíhajících při 
hoření, výbuchu, samovznícení apod. 
- vysvětlí podstatu procesu hašení, hasící 
účinky a uvede vlastnosti nejdůležitějších 
hasících látek, 
- uvede základní vlastnosti požárně 
nebezpečných látek a možnosti snížení 
požárního nebezpečí 
- používá přístroje pro vyhodnocení požárního 
nebezpečí látek 

 
1. Biochemie 
Mýdla 
Glykosidy 
Třísloviny 
Alkaloidy 
Biochemické katalyzátory 
Enzymy 
Vitamíny 
Hormony 
Chemoterapeutika 
Barviva 
Výměna látek v organismu 
Poruchy metabolismu bílkovin 
Tvorba a štěpení glykogenu 
Hnilobné pochody 
Biochemie krve 
 
2.Chemické zbraně 
Definice chemických zbraní 
Vlastnosti chem. zbraní  
Rozdělení chem. zbraní 
Hořlaviny, výbušniny, toxické látky 
Působení, účinky a  následky 
Obrana a  protilátky 
 
3. Praktická cvičení  z biochemie 
Výroba mýdla v laboratoři 
Působení některých tříslovin a alkaloidů na 
živé organismy 
Aktivita enzymů při rozkladu živin 
Využití barviv jako indikátorů 
Reakce různých druhů hořlavin 
 
 
5.Speciální chemie 
Proces hoření, výbuchu a samovznícení 
Vlastnosti požárně nebezpečných látek 
Teorie hašení a hasící látka 
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             Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

BIOLOGIE A EKOLOGIE 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku, a to následovně: 
- v 3. ročníku po 2 hodinách týdně. 
- v 4. ročníku po 2 hodinách týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět biologie a ekologie člověka je předmět všeobecně vzdělávací. Primárně směřuje 
k podchycení a rozvíjení zájmu o člověka a jeho stavbu. Tento základní cíl je naplňován 
prostřednictvím následujících postupů, v rámci kterých biologie a ekologie: 
- poskytuje žákům nové prostředky a metody pro pozorování lidského těla a jeho následnému  
      pochopení a porozumění 
- seznamuje žáka se stavbou  lidského těla a jeho funkcemi, a tedy následně umožňuje poznat  
      člověka jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 
- nachází paralely mezi přírodovědnými poznatky a životem člověka a následně prezentuje  
      možnosti aplikaci těchto přírodovědných poznatků v praktickém životě 
- zdůrazňuje závislost člověka na přírodních zdrojích 
- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka biologie směřuje k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 
- pozitivní postoj k přírodním vědám; 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- výklad 
- ověřovaní poznatků v diskusi při výkladu 
- referáty, prezentace k danému jevu 
- ukázka pokusů – jako promítnutí materiálu na interaktivní tabuli 
- samostatná práce, domácí příprava 
- ověřovaní poznatků na daných početních příkladech 
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HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení probíhá následujícími metodami: 
- písemné a ústní zkoušení; 
- hodnocení připravených referátů nebo prezentací; 
- projevy aktivity v hodinách. 
 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj 
dovedností správně porozumět textu, dovednost analyzovat a řešit problémy, využívání 
informačních technologií a práci s informacemi. 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
- vést žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému  
      hodnocení, jejich zpracování a využití ke studiu; 
- motivovat žáky k rozšiřování vědomostí, prohlubování dovedností a k ochotě se učit a  
      celoživotně vzdělávat; 
- vést žáky k ověřování výsledků; 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vést žáky k rozvoji dovednosti analyzovat zadání úkolu – problému;  
- vést žáky k získání informací potřebných k řešení úkolu, navržení jeho řešení (pomůcky,  
      literaturu, metody, techniky); 
- vést žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování. 
 
Komunikativní kompetence 
- učit žáky vyjadřovat se stručně a srozumitelně, odborně a jazykově správně, aktivně se  
      účastnit diskusí; 
- formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých; 
- vést žáky ke spolupráci při řešení problémů; 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností; 
- vést žáky k ochotě spolupracovat, nabídnout pomoc a nabízenou pomoc přijmout; 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 
- vést žáky k tomu, aby přijímali a na základě jasných kritérií hodnotili své výsledky a  
      přiměřeně na ně reagovali. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
- vést žáky k pochopení významu životního prostředí pro člověka; 
- vést žáky k prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vést je k diskusi. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- přijímat a odpovědně plnit  svěřené úkoly; 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi; 
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení; 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- žák je schopen pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a  
      komunikačních technologií; 
- zadávat úkoly, jejichž příprava si vyžaduje využití IT technologií; 
- napomáhat žákům při správném využití získaných informací; 
- umí získávat informace z otevřených zdrojů a pracuje s nimi. 

 
 

APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit do 
výuky biologie. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- klást důraz na výklad vlivu přírodních sil  a legislativních opatření vztahujících se na tvorbu  
     a ochranu životního prostředí 
 
Člověk a životní prostředí 
- naučit žáky chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka, vést žáky        

k uvědomění si vlivu člověka na ovzduší,  
 
Člověk a svět práce 
- vést žáky k pochopení možnosti využití biologie v dalším vzdělávání, biologie je důležitou  
      součástí medicíny (biochemie), výzkumu; 
- naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním a odborném životě, klást si  
      otázky o okolním světě a vyhledávat na důkazech založené odpovědi.  
 
Informa ční a komunikační technologie 
- vést žáky k využívání moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (samostatné práce    
      prezentace žáků); 
- seznamovat s relevantními informačními zdroji a napomáhat při práci s vyhledanými  
      informacemi; 
- upozorňovat na důležitost počítačové gramotnosti pro budoucí profesní o osobní rozvoj. 
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah výuky biologie souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména v těchto oblastech  
(i s přihlédnutím k odbornému zaměření školy): 
 
Chemie: Aminokyseliny, Nukleové kyseliny, hormony, d a f prvky - železo ( hemoglobin) 
kyslík, lipidy, sacharidy, bílkoviny,enzymy, vitamíny 
Fyzika: přeměna energie, sluch - mechanické vlnění, zrak – optické vlnění, zrak - 
elektromagnetické vlnění  
Dějepis: historický vývoj poznatků o přírodních vědách, osobnosti historie zkoumající přírodní 
vědy 
Zeměpis: druhy krajiny, základní ekologické pojmy, přírodní zdroje energie a surovin, chráněná 
území v ČR a ve světě, ochrana a tvorba životního prostředí, 
 dopady činnosti člověka na přírodu, trvale udržitelný rozvoj, globální problémy lidstva 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště pro 
vyhledávání informací), grafické znázornění řešení příklad 
TV : formování kostí a svalstva sportem, měření tepové frekvence,stravovací vzorce 
 

Biologie a ekologie 
Očekávané výstupy 

(kompetence) Učivo 

 
3. ročník  

 
Žák 
-porovná hypotézy o vzniku a vývoji  života 
na Zemi 
-charakterizuje základní vlastnosti živých 
 soustav 
-charakterizuje stavbu prokaryotní a  
eukaryotní buňky, popíše jejich  
rozmnožování 
-vysvětlí rozdíl mezi autotrofní a 
 heterotrofní buňkou, popíše fotosyntézu; 
-uvede příklady bakteriálních a virových 
 onemocnění, jejich původce, zná  způsoby 
prevence 
-uvede základní skupiny organismů a  
porovná je 
-definuje a rozdělí ekologii na jednotlivé 
 obory 
-vysvětlí základní ekologické pojmy 
-charakterizuje abiotické faktory prostředí 
-charakterizuje biotické faktory prostředí 
-charakterizuje strukturu populace, 
 charakterizuje vztahy mezi populacemi 
-charakterizuje strukturu společenstva, 
 charakterizuje vztahy mezi společenstva 
-vyjmenuje a popíše jednotlivé biomy a 
 vegetační zóny 

 
1. Obecná biologie 
 Vznik a vývoj života na Zemi 
 Obecné vlastnosti živých soustav 
 Buňka  
 Buněčný metabolismus 
 Prokaryotní buňka a její rozmnožování 
(viry, bakterie, sinice) 
 Eukaryotní buňka (rostlinná, živočišná) 
 Rozmnožování eukaryotní buňka 
(mitóza, meióza) 
 Rozmanitost organismů a jejich 
charakteristika 
 
2. Ekologie 
 Ekologie jako věda, rozdělení, základní 
 ekologické pojmy 
 Organismus a prostředí 
 Abiotické faktory prostředí (sluneční 
 záření, teplo, vzduch, voda, půda) 
 Biotické faktory prostředí (populace, 
 společenstva) 
 Biomy a vegetační zóny 
 Typy ekosystémů, produktivita, stavby 
 a funkce ekosystému 
 Potravní řetězce, potravní pyramida 
 Tok látek v přírodě 
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-definuje pojem ekosystém, rozdělení 
-vysvětlí potravní vztahy v přírodě a uvede 
příklady 
-vysvětlí podstatu oběhu látek v přírodě a 
 popíše koloběh vybraných prvků 
-zhodnotí dopad antropogenního činitele  na 
jednotlivé složky prostředí 
-zhodnotí vliv ŽP na zdraví člověka 
-charakterizuje přírodní zdroje surovin a 
 energie, objasní dopad jejich využívání  na 
ŽP 
-uvede příklady globálních problémů a jejich    
  řešení 
-uvede základní znečisťující látky (voda, 
 ovzduší, půda )- orientuje se ve způsobech    
 nakládání s odpady a možnostech snížení   
 jejich produkce 
-čističky vod, energetika 
-charakterizuje typy krajiny ve svém okolí 
-uvede příklady chráněných území v ČR  a v 
regionu 
-má přehled o právních nástrojích  společnosti 
na ochranu ŽP,  
-vysvětlí problematiku udržitelného  života 
-zdůvodní odpovědnost každého jedince  za 
ochranu ŽP 
- aktivně se účastní a je schopen  diskutovat 
na vybrané téma ( terénní  vycházka ) 

 

3.Člověk a životní prostředí 
 Vzájemné vztahy člověka a životního 
 prostředí, jejich konflikt (vliv na zdraví, 
 ochrana zdraví) 
 Přírodní zdroje surovin a energie 
 Globální problémy ŽP a jejich řešení 
 (voda, ovzduší, půda)  
 Odpady, poškození lesů, hluk 
 Exkurze 
 
4.Ochrana přírody 
 Ekologie krajiny, typy a stabilita 
 Chráněná území,ohrožené druhy 
 Zásady udržitelného zdroje 
 Odpovědnost jedince za ochranu 
 přírody a ŽP, exkurze. 
 
 
 

4. ročník  
 
Žák 
-popíše anatomickou stavbu lidského  těla 
-popíše funkci jednotlivých orgánů 
-charakterizuje jednotlivé etapy 
ontogenetického vývoje člověka 
-uvede chronologicky základní vývojové 
 stupně člověka seznámí se  základními   
 principy zdravé výživy a zdravého životního    
 stylu, snaží se poznatky aplikovat v běžném 
 životě 
-zná techniky a metody první pomoci a  v 
konkrétní situaci dovede zasáhnout 
 
-dokáže poskytnout první pomoc při úrazu, 
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o 
stavbě a funkci lidského organismu jako 
celku, analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti první pomoci 
 

 
1. Biologie člověka 
 Opěrná a pohybová soustava 
 Soustavy látkové přeměny (oběhová, 
 trávicí, dýchací, vylučovací, kožní) 
 Soustavy regulační (nervová, 
 hormonální, smysly) 
 Pohlavní soustava, rozmnožování; 
 Ontogeneze člověka 
 Historie vývoje člověka. 
 
 
 
 
2. Péče o zdraví a první pomoc 
 Zdravá výživa; 
 Prevence civilizačních chorob 
 Zásady poskytování PP  
 Bezpečnost na místě nehody 
 Postup na místě nehody 
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-orientuje se v základních genetických 
 pojmech 
-uvede základní druhy dědičnosti 
-uvede choroby dědičné autozomálně a 
 gonozomálně 
-uvede možnosti využití genetiky a dokáže 
diskutovat o jejich etických otázkách 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezvědomí.  
 KPR dospělých 
 KPR s podporou AED 
 Dušení. Aspirace (vdechnutí) cizího tělesa.    
 Tonutí 
 Šok, protišoková opatření 
 Vnější krvácení (tepenné, žilné a  
  vlásečnicové).  
 Amputace 
 Vnitřní krvácení 
 Cizí tělesa v ráně. Krvácení z tělesných otvorů 
 Zavřená a otevřená poranění hlavy 
 Zavřená a otevřená poranění hrudníku 
 Zavřená a otevřená poranění břicha 
 Poranění pohybového aparátu 
 Poranění páteře. Mechanismus úrazu.   
 Manipulace s postiženým 
 Neúrazové urgentní stavy – křečové stavy 
 Neúrazové urgentní stavy – cukrovka, cévní   
 mozková příhoda, kolaps – mdloba,  
 náhlá příhoda břišní  
 Neúrazové urgentní stavy – angina pectoris,   
 akutní infarkt myokardu, astma 
 Otravy a poleptání. Poranění oka 
 Poškození chladem. Prevence. Podchlazení.  
 Omrzliny. Sněžná slepota 
 Poškození teplem. Prevence. Popáleniny.    
 Úpal. Úžeh 
 Zasažením elektrickým proudem, bleskem 
 Závažné akutní stavy u dětí 
 Akutní stavy u těhotných. Neočekávaný   
 porod 
 Polohování a transport raněných 
 Obvazová technika. Lékárnička 
 
3. Genetika 
 Genetiky jako věda, rozdělení genetiky, 
 základní genetické pojmy 
 Cytogenetika 
 Molekulární genetika 
 Dědičnost kvalitativních a  kvantitativních 
znaků 
 Genetika člověka ( genetická daktiloskopie) 
 Genové inženýrství 
 Klonování 
 Využití genetiky, etické otázky.  
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-uvede základní biologické zbraně  
-definuje nejnebezpečnější etiologické agens   
 a základní  ochranu proti nim 
-analyzuje možnou hrozbu bioterorismu 
-definuje jednotlivé vědní obory související s   
 bioterorismem 

4.Biologické zbraně 
 Definice  
 Vlastnosti m.o.  
 Imunita 
 Zooantroponózy  a jejich virulence                      
 Patogen 
 Etiologické  agens a jeho přenosnost                      
 Výroba a skladování etiologického agens 
 Vakcíny 
 Bioterorismus    
 Diagnostika choroby a odolnost původce 
 Mikrobiologie  
 Parazitologie   
 Helmintologie                           
 Entomologie  
 Etiologie  
 Epidemiologie                                 
 Epizootologie   
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

MATEMATIKA 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován: 
- v 1. a 2.  ročníku po 4 hodinách týdně; 
- ve 3. a 4. ročníku po 3 hodinách týdně. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních  
      situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím    
      zaměstnání, volném čase apod.) 
- rozvíjení logického a abstraktního myšlení žáků 
- rozvíjení prostorové představivosti žáků 
- rozvíjení schopnosti jasně a přesně formulovat myšlenky 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Vyučování matematice směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- používat matematický jazyk, matematickou symboliku a přesně se vyjadřovat; 
- efektivně provádět operace s čísly, upravovat výrazy, řešit rovnice a nerovnice a jejich  
      soustavy, aplikovat funkce při řešení praktických úloh; 
- určovat metrické vlastnosti geometrických útvarů v rovině i prostoru, převádět jednotky,    
      interpretovat statistické údaje;  
- využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných  
      situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu;  
- aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; 
- matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek  
      řešení vzhledem k realitě; 
- zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení; 
- číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –  
      grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat; 
- používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby. 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
V afektivní oblasti směřuje matematika k tomu, aby žáci získali: 
- pozitivní postoj k matematice; 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
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Předmět je rozčleněn do několika tematických celků. Při probírání nového učiva je obvykle 
volena metoda výkladu spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů. 
Stěžejními celky čtvrtého ročníku jsou úvod do diferenciálního a integrálního počtu, matice a 
determinanty. Jsou jistým vrcholem učiva středoškolské matematiky s velkým množstvím 
aplikací v technických předmětech. Kromě toho jsou základem vysokoškolské matematiky a 
jejich zvládnutí usnadní přechod žáka do dalšího stupně vzdělávání. V předmětu matematika je 
rovněž kladen důraz na matematické okruhy použitelné v informačních a komunikačních 
technologiích. Při výuce je podporováno řešení problémových úloh a využitelnost učiva 
matematiky v běžném životě. K procvičení učiva je používána skupinová a samostatná práce (ve 
škole nebo doma). V průběhu jednoho školního roku žáci dále píší čtyři čtvrtletní písemné práce. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Při hodnocení klademe důraz na porozumění učivu a schopnosti aplikovat poznatky. Kromě 
krátkých průběžně zadávaných testů, jsou v každém ročníku zařazeny čtvrtletní písemné práce, 
jejichž výsledek je stěžejním kriteriem hodnocení. Ve vhodných částech výuky je zařazeno ústní 
zkoušení. Žáci jsou rovněž hodnoceni za práci v hodině a domácí úkoly.  
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků  
      svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
Kompetence k řešení problémů  
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení       
      problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit     
      správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a  
      myšlenkové operace 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
Matematické kompetence  
- správně používat a převádět běžné jednotky 
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat  
      a správně využít pro dané řešení 
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných  
      situacích 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
Žáci si cíleně upevňují zásady slušného chování k sobě navzájem i pedagogům. Jsou v každé 
hodině vedeni k aktivitě, diskuzím nad konkrétními úkoly, učí se obhajovat svůj názor a 
respektovat výsledky práce druhých. V kapitolách planimetrie a stereometrie řeší úlohy na 
polohové a metrické vlastnosti rovinných a prostorových útvarů, a posilují tím svoji 
představivost. V kapitolách posloupnosti a řady, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika se 
učí orientovat, využívat a zároveň kriticky hodnotit masová média. Žáci samostatně vyhledávají 
data potřebná k výpočtům a posilují tak svoji mediální gramotnost, zároveň se učí efektivně 
hospodařit s vlastními finančními prostředky a v návaznosti na ekonomické předměty posilují 
svoji finanční gramotnost. V průběhu celého studia matematiky pak rozvíjí své logické myšlení 
potřebné k analýze, řešením a diskuzím reálných situací. Učí se vnímat matematiku jako 
systémový aparát nejen pro další vědní disciplíny, ale i pro fungující chod řady odvětví 
demokratické společnosti. 
 
Člověk a životní prostředí 
- zařadit do výuky řešení slovních úloh s tematikou ochrany životního prostředí a znečišťování  
      životního prostředí (tematické celky Planimetrie, Stereometrie, Statistika, Řešení lineárních     
      rovnic – slovní úlohy) 
 
Člověk a svět práce 
Žáci jsou vedeni k aktivitě, důslednosti, pečlivosti, zodpovědnosti a vytrvalosti v překonávání 
překážek. Při týmové práci se učí spolupracovat, dělit práci, pomáhat druhým a vzájemně 
komunikovat. Účastní se akcí pořádaných vysokými školami, exkurzí. Uvědomují si, že 
matematické znalosti a dovednosti jsou nedílnou součástí života ve společnosti. Vytváří si 
reálnou představu o svých schopnostech a dalším možném vzdělávání na vyšších odborných 
školách nebo vysokých školách. Uvědomují si nutnost celoživotního vzdělávání, které je 
předpokladem uplatnění na trhu práce. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
Žáci se učí získávat a využívat ke studiu informace z různých zdrojů (CD, DVD a dalších 
přenosných médií), vyhledávají informace na internetu a posuzují jejich věrohodnost. 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Zeměpis: měřítko plánu a mapy 
Chemie: slovní úlohy o směsích 
Fyzika: mocniny a odmocniny, výrazy s proměnnými, vyjádření neznámé ze vzorce, řešení 
rovnic, slovní úlohy o pohybu 
Informa ční a komunikační technologie: sestrojování grafů funkcí v Excelu, tvorba 
matematických vzorců v Excelu, grafické znázornění statistických údajů pomocí grafů v Excelu 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  113 

 

Matematika 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

Žák 
- používá různé zápisy reálného čísla; 
- provádí aritmetické operace v množině 
reálných čísel; 
- zná a umí použít pravidla o dělitelnostech 
přirozených čísel; 
- určuje nejmenší společný násobek a největší 
společný dělitel; 
- používá goniometrických funkcí při řešení 
úloh na pravoúhlý trojúhelník; 
- ovládá práci s kalkulátorem; 
- řeší prakt. úlohy s využitím procentového 
počtu; 
- rozumí pojmu množina a podmnožina a umí 
je zapsat a určit; 
- graficky znázorní a provádí zákl. množinové 
operace; 
- chápe význam abs. hodnoty reálného čísla; 
- graficky znázorní a provádí množinové 
operace s intervaly. 

Opakování učiva základní školy, operace s 
čísly 
- elementární teorie čísel; 
- číselné obory; 
- goniometrické funkce ostrého úhlu; 
- užití procentového počtu. 
 
Teorie množin a intervaly 
- množiny a vztahy mezi nimi; 
- množinové operace; 
- absolutní hodnota reálného čísla; 
- intervaly. 
 
 

- provádí početní operace s mocninami; 
- rozumí zápisu výrazu s odmocninou, je 
schopen jej upravovat (částečně odmocňovat 
a usměrňovat); 
- provádí početní operace s odmocninami; 
- vysvětlí význam definičního oboru výrazu; 
- používá základní algebraické vzorce, ovládá 
vytýkání; 
- umí rozložit mnohočlen; 
- provádí početní výkony s mnohočleny, 
lomenými výrazy, výrazy s mocninami a 
odmocninami; 
- ovládá vyjádření neznámé z technických 
vzorců; 
- analyzuje a řeší technické a fyzikální 
problémy, uplatňuje v nich číselné a 
algebraické vztahy, odhaduje výsledky 
numerických výpočtů; 
- vysvětlí pojem funkce, definiční obor 
funkce, obor hodnot funkce, graf funkce; 
- zná předpis lineární funkce, načrtne graf 
lineární funkce a funkce s absolutní 
hodnotou a zapíše jejich vlastnosti; 

Mocniny a odmocniny 
- mocniny s přirozeným mocnitelem; 
- mocniny s celočíselným mocnitelem; 
- mocniny s racionálním mocnitelem; 
- odmocniny. 
Algebraické výrazy 
- výrazy s proměnnými. 
Lineární funkce, rovnice a nerovnice 
- funkce a její základní vlastnosti; 
- lineární funkce a její vlastnosti; 
- lineární funkce s absolutní hodnotou; 
- lineární rovnice; 
- soustavy lineárních rovnic; 
- slovní úlohy; 
- nerovnice v součinovém a podílovém tvaru; 
- lineární nerovnice; 
- soustavy lineárních nerovnic. 
Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 
- kvadratická funkce a její vlastnosti; 
- kvadratická rovnice; 
- slovní úlohy; 
- kvadratická nerovnice; 
- soustavy lineární a kvadratické rovnice; 
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- řeší lineární rovnice a nerovnice a jejich 
soustavy; 
- řeší jednoduché rovnice a nerovnice 
s absolutní hodnotou; 
- třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a 
neekvivalentní; 
- převádí jednoduché reálné situace do 
matematických struktur, pracuje 
s matematickým modelem a výsledek 
vyhodnotí vzhledem k realitě. 
- zná předpis kvadratické funkce; 
- nalezne vrchol kvadratické funkce, načrtne 
její graf a zapíše její vlastnosti; 
- řeší kvadratickou rovnici, určí diskriminant; 
- popíše vztahy mezi kořeny a koeficienty 
kvadratické rovnice; 
- řeší kvadratickou nerovnici; 
- používá grafické metody řešení kvadratické 
nerovnice; 
- řeší jednoduché kvadratické rovnice a 
nerovnice s absolutní hodnotou; 
- řeší soustavu lineární a kvadratické rovnice; 
- řeší iracionální rovnici; 
- třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a 
neekvivalentní (důsledkové); 
- převádí jednoduché reálné situace do 
matematických struktur, pracuje s 
matematickým modelem a výsledek 
vyhodnotí vzhledem k realitě; 
- používá řešení rovnic a jejich soustav při 
řešení úloh z technické praxe. 
- rozumí významu parametru v rovnici; 
- řeší lineární a kvadratickou rovnici 
s parametrem. 

- iracionální rovnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovnice s parametry 
- lineární a kvadratické rovnice s parametry. 

2. ročník 
- rozumí základním geometrickým pojmům, 
- řeší konstrukční úlohy na shodná a podobná 
zobrazení; 
- řeší další konstrukční úlohy, vysvětlí 
význam diskuse nad počty řešení; 
- popíše vlastnosti stejnolehlosti, umí je 
využít v konstrukčních úlohách; 
- užívá věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků v početních i konstrukčních 
úlohách; 
- řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti 
rovinných útvarů, rozlišuje základní druhy 
rovinných útvarů, určí jejich obvod a obsah, 
řeší praktické úlohy, používá goniometrické 
funkce, Pythagorovy věty a Euklidových vět v 

2. ročník 
Planimetrie (geometrie v rovině) 
- základní planimetrické pojmy, polohové a 
metrické vztahy mezi nimi; 
- trojúhelník a jeho určení; 
- úhly v kružnicích; 
- množiny bodů dané vlastnosti; 
- geometrické zobrazení v rovině; 
- shodná a podobná zobrazení v rovině; 
- shodnost a podobnost trojúhelníků; 
- stejnolehlost; 
- Pythagorova věta; 
- Euklidovy věty; 
- obsahy a obvody rovinných obrazců. 
Funkce 
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početních a geometrických úlohách. 
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne 
jejich grafy a určí jejich vlastnosti; 
- určuje další vlastnosti složitějších funkcí; 
- definuje logaritmus, používá pravidla pro 
počítání s logaritmy; 
- převádí jednoduché reálné situace do 
matematických struktur, pracuje s 
matematickým modelem a výsledek 
vyhodnotí vzhledem k realitě; 
- řeší exponenciální a logaritmické rovnice, 
určí definiční obor logaritmu; 
- používá grafy k řešení exponenciálních a 
logaritmických nerovnic, analyzuje a řeší 
fyzikální a technické problémy pomocí 
funkčních vztahů; 
- pracuje s úhly ve stupňové a obloukové 
míře; 
- definuje goniometrické funkce na 
jednotkové kružnici, popíše význam těchto 
funkcí; 
- zná grafy goniometrických funkcí; 
- ovládá vlastnosti goniometrických funkcí; 
- používá vzorce pro práci s goniometrickými 
funkcemi, upravuje výrazy s goniometrickými 
funkcemi; 
- ovládá metody řešení goniometrických 
rovnic; 
- řeší úlohy v pravoúhlém trojúhelníku; 
- používá sinovou a kosinovou větu, řeší 
úlohy v obecném trojúhelníku; 
- používá goniometrické funkce v praktických 
úlohách. 
 

- základní pojmy a vlastnosti funkcí; 
- lineární funkce; 
- funkce s absolutní hodnotou; 
- kvadratická funkce; 
- nepřímá úměrnost; 
- lineární lomená funkce; 
- mocninná funkce; 
- inverzní funkce; 
- exponenciální funkce; 
- logaritmická funkce; 
- logaritmus; 
- logaritmické a exponenciální rovnice. 
Goniometrie a trigonometrie 
- velikost úhlu v obloukové a stupňové míře; 
- goniometrické funkce obecného úhlu; 
- vztahy mezi goniometrickými funkcemi; 
- úprava goniometrických výrazů; 
- goniometrické rovnice; 
- věta sinová a kosinová; 
- řešení obecného trojúhelníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- určí vzájemnou polohu dvou přímek, přímky 
a roviny, dvou rovin; 
- sestrojí a zobrazí řezy těchto těles nebo 
jejich průnik s přímkou; 
- zjistí odchylku dvou přímek, přímky a 
roviny, dvou rovin a vzdálenost bodu od 
přímky a roviny, klasifikuje a znázorní 
prostorová tělesa, popíše jejich vlastnosti, 
- určí objem a povrch tělesa; 
- využívá poznatky z planimetrie, 
stereometrie a trigonometrie při řešení 
technických problémů. 

Stereometrie (geometrie v prostoru) 
- základní stereometrické pojmy; 
- polohové a metrické vztahy mezi nimi; 
- povrchy a objemy těles. 

3. ročník 
- znázorní bod a vektor na přímce, v rovině a 
v prostoru, nalezne střed úsečky; 
- provádí operace s vektory (součet, 

Vektorová algebra 
- soustava souřadnic; 
- body na přímce, v rovině, v prostoru; 
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násobení reálným čísle, skalární součin), 
určí úhel vektorů, charakterizuje kolmé 
vektory; 
- rozumí a použije lineární závislost a 
nezávislost vektorů; 
- užívá různá analytická vyjádření přímky 
v rovině a v prostoru; 
- řeší analyticky polohové a metrické vztahy 
bodů a přímek v rovině a v prostoru; 
- provádí další operace s prostorovými 
vektory (vektorový součin); 
- užívá různá analytická vyjádření roviny 
v prostoru; 
- řeší analyticky polohové a metrické vztahy 
bodů, přímek a rovin v prostoru. 
- definuje a charakterizuje jednotlivé 
kuželosečky; 
- užívá různé rovnice pro vyjádření 
jednotlivých kuželoseček; 
- užívá jejich vlastností a rovnice, umí je 
sestrojit a užít jejich vlastností k řešení 
technických problémů; 
- řeší analyticky polohové vztahy přímek a 
kuželoseček; 
- vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ 
funkce; 
- určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, 
výčtem prvků, graficky, rekurentním 
vzorcem; 
- rozliší a řeší úlohy na aritmetickou a 
geometrickou posloupnost; 
- vysvětlí problém pravidelného růstu či 
poklesu hodnoty, orientuje se v základních 
pojmech a řeší úlohy z finanční matematiky, 
pracuje s pojmem úrokování; 
- charakterizuje nekonečnou geometrickou 
řadu, rozumí jejímu součtu a užívá ji při 
řešení numerických i geometrických úloh. 
- používá kombinatorické pravidlo součinu 
v praktických úlohách; 
- užívá vztahy pro počet variací, permutací a 
kombinací bez opakování; 
- užívá vztahy pro počet variací, permutací a 
kombinací s opakováním; 
- počítá s faktoriály a kombinačními čísly; 
používá binomickou větu, vysvětlí její užití 
při práci s výrazy. 

- vektory. 
Analytická geometrie lineárních útvarů 
- analytické vyjádření přímky v rovině a 
v prostoru; 
- analytické vyjádření roviny v prostoru; 
- vzájemná poloha bodu a přímky, dvou 
přímek, bodu a roviny, přímky a roviny, dvou 
rovin; 
- vzdálenost bodu od přímky, dvou 
rovnoběžek, 
bodu od roviny, přímky od roviny; 
- odchylka dvou přímek, přímky a roviny, dvou 
rovin. 
Analytická geometrie kvadratických útvarů  
 
- kuželosečky 
- kružnice; 
- elipsa; 
- hyperbola; 
- parabola; 
- vzájemná poloha přímky a kuželosečky. 
 
 
 
 
 
Posloupnosti a řady 
- pojem posloupnosti; 
- aritmetická posloupnost; 
- geometrická posloupnost; 
- nekonečná geometrická řada; 
- užití posloupností a řad v praxi; 
- finanční matematika. 
Kombinatorika 
- kombinatorické pravidlo součinu; 
- variace, permutace, kombinace bez 
opakování; 
- variace, permutace, kombinace 
s opakováním; 
- kombinační čísla, Pascalův trojúhelník; 
- binomická věta. 

- chápe rozdíl mezi náhodným pokusem a 
náhodným jevem; 
- určí četnost náhodného jevu; 

Pravděpodobnost a statistika 
- náhodný pokus a náhodný jev; 
- četnost náhodného jevu; 
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- určí pravděpodobnost náhodného jevu, 
vlastnosti pravděpodobnosti, sjednocení a 
průnik jevů; 
- vysvětlí nezávislé pokusy; 
- užívá pojmy statistický soubor, jednotka a 
znak, absolutní a relativní četnost, variační 
rozpětí; 
- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a 
grafy se statistickými údaji; 
- určí základní charakteristiky polohy 
statistického souboru; 
- určí základní charakteristiky variability 
statistického souboru; 

- pravděpodobnost náhodného jevu; 
- pravděpodobnost sjednocení a průniku 
náhodných jevů; 
- nezávislé jevy; 
- náhodná veličina; 
- statistický soubor, jednotka, znak; 
- četnosti a jejich grafické znázornění; 
- charakteristiky polohy; 
- charakteristiky variability. 

4. ročník 
- používá jazyk výrokové logiky; 
- používá kvantifikátory a logické spojky; 
- tvoří tabulku pravdivostních hodnot 
složených výroků a řeší slovní úlohy; 
- provádí jednodušší důkazy matematických 
vět; 
 

Základy matematické logiky 
- výroková logika, výroky; 
- kvantifikované výroky; 
- pravdivostní tabulky; 
- složené výroky, tautologie, kontradikce; 
- přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem 

- definuje pojem komplexní číslo; 
- zobrazí komplexní číslo v Gaussově rovině; 
- ovládá početní operace s komplexními čísly 
v algebraickém tvaru; 
- vysvětlí goniometrický tvar komplexního 
čísla a jeho význam; 
- provádí operace s komplexními čísly 
v goniometrickém tvaru; 
- rozumí užití Moivreovy věty; 
- řeší kvadratickou rovnici v oboru 
komplexních čísel; 
- řeší binomickou rovnici. 
 
- vysvětlí limitu funkce v bodě a popíše její 
význam; 
- aplikuje věty o limitách funkcí 
v konkrétních úlohách; 
- má základní představu o limitách v 
nevlastních bodech; 
- popíše vztah limity a derivace funkce; 
- ovládá základní derivační postupy, pracuje 
s derivačními vzorci; 
- aplikuje derivaci při řešení geometrických a 
fyzikálních problémů; 
- pomocí nástrojů diferenciálního počtu 
vyšetří monotónnost, extrémy, inflexní body, 
konvexnost a konkávnost, průběh zadané 
funkce, rozumí pojmu asymptota, řeší slovní 
úlohy o extrémech s využitím diferenciálního 

 
Komplexní čísla 
- komplexní číslo v Gaussově rovině; 
- algebraický tvar komplexního čísla; 
- operace s komplexními čísly; 
- goniometrický tvar komplexního čísla; 
- Moivreova věta; 
- řešení kvadratických rovnic v množině všech 
komplexních čísel; 
- binomická rovnice. 
 
 
 
Diferenciální počet 
- limita funkce; 
- derivace funkce v bodě; 
- geometrický a fyzikální význam derivace 
funkce; 
- derivace složených funkcí; 
- průběh funkce; 
- slovní úlohy. 
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počtu; 
- chápe derivaci jako další efektivní nástroj 
pro řešení matematických problémů. 
 
má představu o definici neurčitého integrálu, 
chápe pojem primitivní funkce; 
- používá vzorce pro integrování; 
- užívá jednodušší metody integrace; 
- vysvětlí význam určitého integrálu jako 
důležitého matematického nástroje; 
- určí obsahy a obvody rovinných obrazců 
užitím integrálního počtu; 
- určí objemy a povrchy rotačních těles užitím 
integrálního počtu; 
- s použitím diferenciálního a integrálního 
počtu řeší technické a fyzikální úlohy. 
- ovládá operace s maticemi a výpočet 
determinantů; 
- řeší soustavy lineárních rovnic pomocí 
Gaussovy eliminační metody a Cramerova 
pravidla, složitější úlohy řeší prostřednictvím 
výpočetní techniky. 
- vnímá matematiku jako provázaný systém a 
aparát pro další vědní disciplíny; 
- používá matematické metody v 
přírodovědných, technických, ekonomických 
a dalších předmětech; 
- logicky analyzuje, řeší a diskutuje reálné 
situace; 
- užívá získaných dovedností a znalostí 
v praxi; 
- opakuje získané znalosti a dovednosti 
k maturitní zkoušce. 

 
 
 
 
Integrální počet 
- primitivní funkce, neurčitý integrál; 
- základní integrační vzorce; 
- základní integrační metody; 
- určitý integrál; 
- obsahy a obvody rovinných obrazců; 
- objemy a povrchy rotačních těles. 
 
 
 
 
 
 Lineární algebra, matice 
a determinanty 
 
 
 
 
Systematizace a upevňování poznatků 
středoškolské matematiky 
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Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

ZEMĚPIS 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Zeměpis je vyučován v 1. ročníku – 2 hodiny týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- prohlubování zájmu o studium zeměpisu a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
- formování geografického myšlení 
- osvojení zásad týmové a samostatné práce 
- výchova k toleranci a porozumění mezi národnostními, náboženskými, rasovými a 

společenstvími lidí 
- utváření vztahu k přírodě a okolí, k ekologickému cítění 
- uvědomování si odpovědnosti za uchování přírodních systémů, vlastního zdraví a zdraví 

ostatních lidí 
- uvažování o ekologickém využívání přírodních zdrojů 
- získávání a analýza informací, práce s mapami a odbornou literaturou 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
- pozorování přírodních jevů a hledání souvislostí mezi nimi 
- vymezení souhrnu geografických a mezioborových kompetencí 
- specifikování územních rozdílů v přírodních podmínkách, historickém vývoji, 

hospodářství, v osídlení, správním rozdělení a ve způsobu života 
- analýza geopolitických změn ve světě a Evropě, integračních a dezintegračních procesů 

v současném světě 
- porozumění globálním problémům, jejich vznikům a možnostem řešení 
- vyhledávání a vyhodnocování informací získaných z různých zdrojů (internetu, statistických 

materiálů, sdělovacích prostředků, odborné literatury) 
- orientace v ekonomicko-geografické přehledu ČR a specifikaci regionů ČR 
- rozumění funkci euroregionů a možnosti mezinárodní spolupráce na regionální úrovni 
- vymezení a specifikace místního regionu a jeho postavení v ČR 
- vnímání životního prostředí lidstva a možnosti ochrany životního prostředí 
- využití zeměpisu v praxi 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka zeměpisu směřuje k tomu, aby žáci: 
- získali geografickou gramotnost a prohloubili si vědomosti o světě, který je obklopuje; 
- vážili si hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 
- oprostili se od předsudků ve vztahu k lidem jiné víry a etnického původu; 
- cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury, např. osobní návštěvou cizí země; 
- vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je zachovat pro příští generace; 
- ocenili důležitost znalosti geografie ve svém budoucím osobním a profesním životě. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Skupinová práce, diskuze, výklad, samostatná práce (ve škole nebo doma), využívání map, 
odborných časopisů, internetu, prezentace, referáty. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Žák je hodnocen průběžně v hodinách při ústním a písemném zkoušení za dosaženou úroveň 
znalostí, za schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních případech, za znalost 
souvislostí s ostatními probíranými tematickými celky a ostatními předměty, za formálně i 
odborně správné vyjadřování. Žák musí umět diskutovat o problému a svůj názor obhajovat. 
Hodnotí se také schopnost práce s konkrétními informacemi - vyhledávání zdrojů, jejich 
zhodnocení, zpracování a použití, aktivita ve výuce. Zároveň je v hodnocení přihlíženo k práci 
ve skupině, samostatné práci i jejich prezentaci Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno 
sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Kompetence k učení 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- porozuměl výkladu a zapisoval si konkrétní zeměpisné informace; 
- využíval ke svému učení různé informační zdroje (statistické materiály, obrazový materiál, 

webové stránky, populárně naučné filmy, atd.) 
- dokázal vyhledávat, ověřovat a zpracovávat a interpretovat získané informace; 
- uplatňoval různé způsoby práce s textem; 
- měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- znal možnosti svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- porozuměl zadanému úkolu a dokázal klást vhodné otázky; 
- navrhoval různé varianty řešení a jejich správnost prokázal vhodnými prostředky a způsoby 

(odborná literatura, internet, vlastní poznatky); 
- spolupracoval a diskutoval s ostatními žáky (týmová práce). 
 
Komunikativní kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- dokázal formulovat své myšlenky srozumitelně, souvisle a výstižně; 
- účastnil se aktivně diskusí; 
- formuloval a obhajoval své názory a postoje; 
- dodržoval odbornou terminologii; 
- zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje z odborných textů a ústních projevů 

jiných lidí (přednášek, diskusí, referátů apod.). 
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Personální a sociální kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- svědomitě plnil zadané úkoly; 
- dokázal pracovat v týmu a překládal návrhy na zkvalitnění týmové práce; 
- zaujal stanovisko k návrhu druhých a dokázal ho podpořit; 
- adekvátně reagoval na hodnocení svého chování a vystupování a byl schopen přijímat rady i 

kritiku;podpořil příznivé klima ve třídě; 
- nepodléhal předsudkům a sociálním stereotypům v jednání s jinými lidmi. 
 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- dodržoval zákony, respektoval specifika jiných kultur; 
- vystupoval proti rasové nesnášenlivosti, xenofobii, intoleranci a nacionalismu; 
- aktivně se zajímal o dění v ČR a ve světě; 
- si uvědomoval multikulturní charakter dnešního světa; 
- uznával tradice svého národa; 
- chránil a cílevědomě zlepšoval životní prostředí v nejbližším okolí. 
 
Matematické kompetence při řešení praktických úkolů 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- formuloval vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů; 
- vytvářel různé formy grafického znázornění (grafy, tabulky, mapy, diagramy); 
- správně používal a převáděl běžné jednotky SI. 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- získával informace s použitím internetu; 
- využíval prostředky informačních a komunikačních technologií; 
- správně využíval získané informace. 
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
-   vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole (v rámci celého učiva) 
-   vzájemné respektování, spolupráce a dialog (v rámci celého učiva) 
-   posílit mediální gramotnost žáků (v rámci celého učiva) 
-   vést k odpovědnosti při sledování osobních i veřejných zájmů (tématický celek: 
    Regiony České republiky, Vztah České republiky k Evropské unii) 
 
Člověk a životní prostředí 
-   pochopit zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka (v rámci celého učiva) 
-   získat přehled o způsobech ochrany přírody (tématický celek: Krajina a životní prostředí) 
-   uvědomit si souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,         

regionálními a globálními environmentálními problémy (v rámci celého učiva) 
-   osvojit si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním 

a profesním jednání (tématický celek: Krajina a životní prostředí, Globální problémy lidstva 
z hlediska geografie) 

 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  122 

Člověk a svět práce 
- orientovat se ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu (tématický celek: 
Globální problémy lidstva z hlediska geografie, Regiony České republiky, Vztah České 
republiky k Evropské unii) 
- seznámit se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru 
(tématický celek: Regiony České republiky) 
- uvědomit si význam celoživotního vzdělávání a profesní mobility (v rámci celého učiva) 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- využívat moderní IT technologie při plnění zadaných úkolů (v rámci celého učiva) 
- používat základní a aplikační programové vybavení počítače (v rámci celého učiva) 
- samostatně pracovat s informacemi a komunikačními prostředky (v rámci celého učiva) 
- uvědomit si nutnost počítačového gramotnosti (v rámci celého učiva) 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah výuky zeměpisu souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména v těchto oblastech 
(i s přihlédnutím k odbornému zaměření školy): 
Biologie a ekologie: typy krajin, základní ekologické pojmy, chráněné oblasti, ochrana přírody a 
krajiny, dopady činností člověka na přírodu; 
Občanská nauka: vyspělé, rozvojové státy a jejich problémy, konflikty v soudobém světě, 
globální problémy, ČR a svět, rasy, etnika, národy; 
Fyzika: sluneční soustava, výzkum a vývoj vesmíru, převody jednotek; 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu, tvorba 
prezentací, geografické informační systémy, mapy; 
Český jazyk a literatura: terminologie, slovní zásoba, práce s textem; 
Dějepis: historický vývoj zemí, demografický vývoj, evropská koloniální expanze, poválečné 
uspořádání Evropy a světa; 
Chemie: chemické názvosloví; 
Matematika:  praktické úlohy s využitím procentového počtu, aritmetické operace; 
Tělesná výchova: orientace v krajině; 
Právo: systém veřejné správy; 
Cizí jazyky: reálie zemí dané jazykové oblasti. 
 
 

Zeměpis 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

Žák: 
Mapy a ostatní informační 
a dokumentační zdroje pro geografii 
Teoretický úvod do problematiky 
- využívá pro své profesní potřeby dostupné 
kartografické produkty a další zdroje 
informací 
- s porozuměním používá geografickou 
a kartografickou terminologii 

 
Mapy a ostatní informační 
a dokumentační zdroje pro geografii 
Teoretický úvod do problematiky 
-  rozdělení geografie a její postavení 
v souboru ostatních věd 
- Země ve vesmíru 
- mapa a globus, kartografická zobrazení 
- obsah map, měřítko 
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- dovede se pomocí kartografických 
produktů orientovat v daném území 
 
Aktuální geopolitické změny na mapě 
světa 
- uvede vzájemné odlišnosti a podobnosti 
jednotlivých států světa 
- popíše integrační a dezintegrační procesy 
v současném světě 
 
Globální problémy lidstva z hlediska 
geografie 
- vysvětlí, co se rozumí globálními 
problémy, jak vznikají a jak je jim možné 
čelit 
- objasní rizika současného světa z hlediska 
obyvatel ČR 
- získá lepší představu o celosvětových 
problémech 
 
 
Nestabilní regiony 
- popíše nestabilitu v regionech 
- dokáže popsat možnosti řešení krizí a 

konfliktů 
 
Vztah České republiky k Evropské unii 
- popíše cíle a struktury EU 
- charakterizuje postavení ČR v EU 
- vysvětlí přínos evropské integrace pro 
rozvoj regionu 
 
Regiony České republiky 
- samostatně hodnotí geografické objekty, 
systémy, regiony, jevy, procesy podle 
zvolených kritérií, kategorizuje je podle 
určitých znaků a zasazuje je do širších 
přírodních, sociálních, kulturních, politických 
a ekonomických souvislostí; 
- popíše činnost současných euroregionů 
a jejich význam 
- vyhledává a analyzuje geografické 
informace z hlediska regionální správy 
- popíše charakter přírodních poměrů a 
sociálně-ekonomických jevů a procesů 
v konkrétní oblasti (regionu) 
- charakterizuje konkrétní regionální opatření 
pro odpovědný přístup při rozvoji a ochraně 
životního prostředí 
- je seznámen s geografickými informačními 

- geografické informační systémy 
- praktické využití kartografie 
 
Aktuální geopolitické změny na mapě 
světa 
- srovnávací kritéria států světa 
- aktuální změny na politické mapě světa 
- integrační a dezintegrační procesy 
 
 
Globální problémy lidstva z hlediska 
geografie 
- globální změna klimatu 
- globální problém vody 
- demografické problémy 
- problém výživy 
- globální problém zaostalosti 
- etnické a náboženské problémy 
- problém války, ohniska konfliktů ve světě 
- proces globalizace 
 
Nestabilní regiony 
- důvody vzniku nestability 
- přetrvávání nestability 
- řešení krizí a konfliktů 
 
Vztah České republiky k Evropské unii 
- vývoj evropské integrace, vznik, 
rozvoj a rozšiřování Evropské unie, 
- cíle, strategie a nástroje politiky EU 
- státy EU 
 
Regiony České republiky 
- specifikace pojmů: sídlo, obec, oblast, 
region, okres, kraj, územní organizace – 
regionalizace pro účely státní správy a 
samosprávy 
- venkovská a městská sídla 
- regiony samosprávy, regiony státní správy 
- stručný sociálně-geografický přehled krajů 
České republiky 
- mezinárodní spolupráce v příhraničních 
oblastech a euroregionech 
- místní region a jeho postavení v České 
republice 
- základy územního plánování 
- strategický plán 
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systémy pro potřeby veřejné správy 
- správně používá pojmy sídlo, oblast, region, 
obec a orientuje se v územní organizaci státní 
správy a v samosprávě obcí 
- vysvětlí zásady územního plánování 
a hlavní principy strategického plánování 
- podá celkovou geografickou charakteristiku 
ČR a místního regionu 
 
Krajina a životní prostředí 
- popíše přírodní a sociální složky krajinné 
sféry; vymezí přírodní a kulturní krajinu 
- objasní, jak ovlivňují kulturní krajiny 
kvalitu lidského života 
- vysvětlí působení lidí na krajinu v lokalitě 
školy nebo v širší oblasti 
- uvede příklady ochrany a rozvoje životního 
Prostředí 
 
Praktický zeměpis 
- dovede se orientovat v krajině pomocí map, 
kompasu a buzoly, určit vlastní stanoviště, 
určit orientační body a linie, určit světové 
strany náhradními metodami, odhadovat 
vzdálenosti a výšky objektů v terénu 
- pořizuje náčrty, nákresy situace v terénu 
a přemísťování v terénu 
- dovede náležitě zabezpečit svůj pobyt, 
- pohyb a přežití ve volné přírodě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajina a životní prostředí 
- příroda, krajina, jejich složky a souvislosti 
- přírodní a kulturní krajina 
- životní prostředí lidstva 
- působení lidí na krajinu a životní prostředí 
- ochrana a rozvoj životního prostředí 
- udržitelný rozvoj 
 
 
 
Praktický zeměpis 
- orientace v krajině 
- měření a odhady vzdáleností 
- počasí 
- pobyt v přírodě 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech čtyřech ročnících 2 hodiny týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- plnit především funkci regenerační a kompenzační,  po jednostranné zátěži působené pobytem 

ve škole, ale i činnostmi mimo školu 
- rozvíjet pohybové dovedností i v kultivaci pohybu, především pak v poznávání možností 

rozvoje zdravotně orientované zdatnosti  
- zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, zdravotně 

vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové aktivity ve známém i neznámém prostředí 
- chápat sociální vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách a užívat je pro 

poznávání, vytváření a upevňování přátelských vztahů v duchu fair play (mezi vrstevníky, v 
rodině, v budoucím životě) 

- zvládat první pomoc při sportovním úrazu v různém prostředí 
- eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Tělesná výchova se skládá z těchto bloků: 
- atletika 
- gymnastika 
- míčové hry 
- pohybové hry 
- kondiční a posilovací cvičení 
- rozvoj pohybových schopností  
- bruslení 
- lyžování 
- plavání 
- sport a pobyt v přírodě 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci: 
- vážili si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a 

cílevědomě je chránili; 
- chápali, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka; 
- preferovali pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; 
- usilovali o pozitivní změny tělesného sebepojetí; 
- vyrovnávali nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž; 
- kontrolovali a ovládali své jednání, chovali se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a 

sportu a při pohybových činnostech vůbec; 
- pociťovali radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce  
- výklad 
- dialogy 
- turnaj 
- zápas 
- školní soutěže 
- příležitostné akce 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- zájem o sport a pohyb 
- správnost a provedení daného cvičení 
- rozsah a míru zvládnutí zadaného cvičení 
- aktivní účast v hodinách tělesné výchovy 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání v TV 
- vést žáky k ověřování výsledků 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení 
- přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
Kompetence k řešení problémů 
- řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a 

ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 

myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 
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Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených a vhodně 

se prezentovat 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
Personální a sociální kompetence 
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 

v různých situacích 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a 

životních podmínek 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu i kritiku 
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým hodnotit žáky způsobem, který jim 
umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- vytvářet příznivé klima třídy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- 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 
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a 

světovém kontextu; 
- vést žáky k diskusi 
- vést žáky ke vzájemnému naslouchání si 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- napomáhat žákům při cestě ke správnému řešení 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi 
- zohledňovat rozdíly v schopnostech a dovednostech žáků 

 
Matematické kompetence 
- vést žáky k reálným odhadům řešení zadaných úkolů 
- zadávat úkoly, při nichž lze využít různých forem grafického znázornění 

 
Kompetence využívat prostředky informační 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 
- zadávat úkoly, jejichž příprava si vyžaduje využití IT technologií 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
- dovedli jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení (v rámci celého učiva) 
- měli vhodnou míru sebevědomí (v rámci celého učiva) 
 
 
Člověk a životní prostředí 
- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život (sport a pobyt 

v přírodě) 
- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů (v rámci celého učiva) 
- dokázali vnímat své okolí a přírodní prostředí (sport a pobyt v přírodě, pohybové hry) 
- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví (v  rámci 

celého učiva) 
 
Člověk a svět práce 
- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací (v rámci celého 

učiva) 
- odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací (v rámci celého učiva) 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- vést žáky k využívání moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (v rámci celého 

učiva) 
- seznamovat s relevantními informačními zdroji a napomáhat při práci s vyhledanými 

informacemi (v rámci celého učiva) 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
 
Obsah výuky tělesné výchovy souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména v těchto 
oblastech: 
- chemie – drogy a doping 
- biologie a ekologie – stavba lidského těla, vliv a působení sportu na funkci lidského těla, první 

pomoc, úrazy 
- dějepis – Olympijské hry (historie, zásady, principy…) 
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Tělesná výchova 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

Žák: 
- zdůvodní význam zdravého životního 

stylu; 
- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí; 

Činnosti ovlivňující zdraví 
- hygiena a bezpečnost při pohyb. činnostech 

v různém prostředí 
- strečink, cvičení před rozcvičením před 

konkrétní činností, prevence a korekce 
svalových dysbalancí (průpravná,  
kompenzační a relaxační cvičení) 

- školní sportovní soutěže AŠSK 
 

- podle svých schopností zvládá techniku 
běhu; 

- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich 
vylepšení; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil; 

Atletika 
- atletická abeceda, technika běhu, nízký start, 

polovysoký start 
- 60m, 100m, běh na 12 minut 
- člunkový běh 
- skok daleký 
- hody 
- vrh koulí 
- pohybové hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti 
 

- volí sportovní vybavení (výstroj a 
výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a 
okolním podmínkám (klimatickým, 
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede 
je udržovat a ošetřovat; 

- komunikuje při pohybových činnostech; 
- dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 
- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 

Basketbal ZHČJ 
- základní pravidla 
- chytání míče, házení míče 
- dribling pravou a levou rukou 
- dvojtakt 
- střelba  
- pohybové hry s míčem 
 
Volejbal HČJ 
- odbití spodem (průpravné cvičení) 
- odbití vrchem (průpravné cvičení) 
- nahrávka, přihrávka  
 

- řídí se zásadami bezpečného pohybu 
v terénu a na sjezdovce, respektuje 
pokyny HS; 

- zvládne bezpečný pohyb na sjezdových 
lyžích; 

- chápe význam a způsob ochrany přírody 
při zimních sportech; 

- získá poznatky o výzbroji a výstroji, 
dokáže si připravit lyže a udržovat; 

 
 
 

Lyžování 
- nošení lyží, připínání, odepínání 
- základní sjezdový postoj 
- jízda šikmo svahem, přenášení hmotnosti 

z lyže na lyži 
- oblouky v pluhu a z pluhu 
- přívratné oblouky 
- základy carvingu 
- bezpečnost při pohybu v terénu a na sjezdovce 
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- zahřeje se a protáhne před cvičením, 
uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- dovede rozvíjet sílu, obratnost a 
pohyblivost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- dodržuje správné polohy při cvičení  
s pomocí učitele, zvládne základní 
názvosloví a povely; 

 

Gymnastika 
- posilovací a zpevňovací cvičení 
- průpravná cvičení 
- názvosloví a povely 
- strečink 
Akrobacie 
- kotoul vzad, kotoul vpřed, kotoul letmo, 

přemet stranou, rondát, obraty 
- šplh 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 
pohybovým činnostem; 

- využívá pohybové činnosti pro 
všestrannou pohybovou přípravu a 
zvyšování tělesné zdatnosti; 

- participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

- testování tělesné zdatnosti; 
 

Pohybové hry,  úpoly 
- hry zaměřené na rozvoj rychlosti 
- hry zaměřené na rozvoj síly 
- hry zaměřené na rozvoj obratnosti 
- hry zaměřené na rozvoj vytrvalosti 
- úpolové hry 
- základní pádové techniky 
- motorické testy 
 
 

- podle svých schopností zvládá techniku 
běhu; 

- stanoví si osobní cíle a snaží se o jejich 
vylepšení; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost a 
vytrvalost; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku. 

Atletika 
- technika rychlého běhu 
- trénink rychlosti 
- Testy 60m, 100m 
 
- technika a taktika dlouhých běhů 
- trénink vytrvalosti 
- průpravná cvičení 
 
- Test 800m(D), 1500m (H) 
 
 

2. ročník 

Žák: 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování ve 

známém prostředí sportoviště a v přírodě; 
- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 
- zahřeje se a protáhne před cvičením, 

uvolní se a protáhne po cvičení; 
- zná základní účinky a význam dopingu ve 

sportu a jejich negativní důsledky; 
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných sil; 
- uplatňuje osvojené způsoby relaxace; 
 

Činnosti ovlivňující zdraví 
- hygiena a bezpečnost při pohyb. činnostech 

v různém prostředí 
- strečink, cvičení před rozcvičením před 

konkrétní činností, prevence a korekce 
svalových dysbalancí (průpravná, 
kompenzační a relaxační cvičení) 

- správné polohy při cvičení 
- olympismus, olympijské myšlenky 
- účinky drog a dopingu na lidský organismus 

v součinnosti s probraným učivem v chemii 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  131 

- podle svých schopností zlepšuje výkony, 
techniku a taktiku v atletických 
disciplinách (60m, 100m, 800m, 1500m); 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných sil; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 
- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti; 
- dovede analyzovat a hodnotit pohybové 
činnosti; 

 
- zvládá základní orientaci v přírodě; 
- zvládá práci s mapou a buzolou; 
- podílí se na přípravě turistické akce (s 

pomocí učitele); 
 

Atletika 
- atletická abeceda 
- krátké, dlouhé běhy 
- vytrvalostní trénink 
- hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti 
- testy  
- skok daleký 
- štafetová předávka 
- štafeta 
- školní sportovní soutěže AŠSK 
 
Turistika a sport v přírodě 
- práce s mapou (vrstevnice, měřítka, 

vysvětlivky) 
- orientační běh, túra  
- zrychlené přesuny bez zátěže, se zátěží 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- dovede uplatňovat základní techniku a 
taktiku ve vybraných sportovních 
odvětvích; 

- participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 
obratnost a pohyblivost; 

- komunikuje při pohybových činnostech; 
- dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 
 

Basketbal 
- herní činnosti jednotlivce 
- střelba 
- hoď a běž 
- přihrávky z pohybu 
- hra 
 
Volejbal 
- podání 
- nahrávka na smeč 
- činnost nahrávače 
- hra 
 
- školní sportovní soutěže AŠSK 

- protáhne a zahřeje tělo před cvičením; 
- zná a provede cviky na posílení 

jednotlivých svalových partií (s vlastním 
tělem); 

- vhodně kombinuje cviky a jejich zařazení; 
- dokáže si vytvořit zásobník cviků; 
- dokáže poradit spolužákům; 
 
- zahřeje se a protáhne před cvičením, 

uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- zvládne správné provedení prvků; 
- dokáže včas a účelně dává dopomoc při 

cvičení; 
- pozná chybně a správně prováděné 
činnosti; 

- umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 
pohybové činnosti nebo výkonu; 

Posilování a strečink 
- kruhový trénink 
- testy síly 
- testy svalové nerovnováhy 
 
- školní sportovní soutěže AŠSK 
 
 
Gymnastika 
Akrobacie: vazba prvků a tvoření sestavy 
- kotouly a jejich kombinace 
- nácvik stoje na rukou 
- kotoul vzad do stoje na rukou 
- přemet stranou 
- názvosloví 
- šplh na tyči, lanu 
Přeskok – skrčka, roznožka 
Hrazda  - výmyk, podmet, toč jízdmo,  
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- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- využívá pohybové činnosti pro 
všestrannou pohybovou přípravu a 
zvyšování tělesné zdatnosti; 

- participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

- dodržuje pravidla hry; 
 
 
- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost a pohyblivost; 
- aktivně se zúčastňuje pohyb. aktivit; 
- ovládá základní pádové techniky; 
- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 
- testování tělesné zdatnosti; 
 

Florbal, (D) Fotbal (H) 
- vedení míčku (míče), přihrávky 
- střelba tahem, střelba na branku 
- činnost brankaře 
- útočná kombinace nahraj a běž 
- hra 
 
 
 
 
 
 
Pohybové hry, úpoly 
- Vybíjená 
- pohybové hry s míčem 
- motorické testy 
- pohybové testy, měření výkonů 
- pádové techniky 
- úpolové hry 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 
schopnosti; 

- zlepšuje techniku vybraných disciplín a 
snaží se o zlepšení výkonu; 

- posoudí správnost provedení techniky 
atletických disciplín u spolužáků a dokáže 
najít cestu ke zlepšení; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku. 
 

Atletika 
- hod míčkem (D) 
- hod granátem(H) 
- vrh koulí 
- atletická abeceda 
- sprinty 60, 100, 200m, štafeta 
- vytrvalostní běhy 800m (D), 1500m (H),  12 

min. 
- skok daleký (skrčný způsob) 
 

3. ročník 
Žák: 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování ve 

známém prostředí sportoviště a v přírodě; 
- předvídá možná nebezpečí úrazu a 

přizpůsobí jim svou činnost; 
- dodržuje hygienické zásady při pohyb. 
činnostech a předchází úrazům a 
onemocnění; 

- zahřeje se a protáhne před cvičením, 
uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- dokáže poskytnout první pomoc při úrazu 
uplatňuje ve svém jednání základní 
znalosti o stavbě a funkci lidského 
organismu jako celku; 

- popíše vliv fyzického a psychického 
zatížení na lidský organismus; 

 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 
- zásady první pomoci 
- seznámení s působením tréninkových 

prostředků na funkci lidského těla v 
součinnosti s probraným učivem v biologii  

- pravidla bezpečnosti a ochrany 
- hygiena při pohyb. činnostech v různém 

prostředí 
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- zvládá techniku rychlého běhu; 
- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti; 
- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 
- dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit; 
- zahřeje se a protáhne před cvičením, 

uvolní se a protáhne po cvičení; 

Atletika 
- strečink 
- běhy krátké, dlouhé 
- skok daleký 
- vrh koulí (z místa, sun) 
- hody 
- štafety 
- pohybové hry na rozvoj rychlosti, síly a 

vytrvalosti 
 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- dovede uplatňovat základní techniku a 
taktiku ve vybraných sportovních 
odvětvích; 

- participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, 
obratnost a pohyblivost; 

- komunikuje při pohybových činnostech; 
- dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 
 

Basketbal 
- pravidla 
- nácvik rychlého protiútoku 
- obrana 
- střelecká cvičení (mety, střelecké hry) 
- hra  
Volejbal 
- Herní činnosti jednotlivce 
- odbití spodem a vrchem 
- podání, nahrávka na smeč 
- hra 
 
Školní sportovní soutěže AŠSK 

- řídí se zásadami bezpečného pohybu 
v bazénu a mimo bazén, dbá pokynů 
plavčíka; 

- zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady techniku 2 plaveckých 
způsobů; 

- je schopen zaplavat určenou vzdálenost 
určeným plaveckým způsobem; 

- zvládne poskytnout první pomoc 
tonoucímu; 

- v souladu s individuálními předpoklady se 
snaží o dosažení co nejlepšího výsledku; 

- navzájem se podporuje se spolužáky a 
vytváří správné sportovní klima; 

Plavání 
- poučení o bezpečnosti v bazénu 
- základní pravidla plavání 
- technika plaveckého způsobu prsa 
- technika plaveckého způsob kraul 
- startovní skok z můstku 
- záchrana tonoucího 
- pohybové hry ve vodě  
 
 
Testování tělesné zdatnosti 
- motorické testy 
- silové testy 
- vytrvalostní testy 
- rychlostní testy 
- triatlon, kvadriatlon 
 

- zahřeje se a protáhne před cvičením, 
uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- zvládne správné provedení prvků; 
- dokáže včas a účelně dávat pomoc při 

cvičení; 
- pozná chybně a správně prováděné 
činnosti; 

Gymnastika 
- zpevňovací a posilovací cvičení 
- Akrobacie: cviky a jejich vazby v sestavu 
- šplh na laně a na tyči 
- Hrazda – výmyk, toč vzad, přešvihy, toč 

jízdmo, podmet, seskok 
- Přeskok – roznožka, skrčka 
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- umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 
pohybové činnosti nebo výkonu; 

- podle svých předpokladů zvládá osvojené 
činnosti; 

- jedná v duchu fair play; 
- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou přípravu a zvyšování tělesné 
zdatnosti; 

 

 
 
Pohybové hry, úpoly 
- základní pádové techniky 
- základní kryty a úchopy 
- úpolové hry 
- pohybové hry rychlostní, vytrvalostní, silové 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 
schopnosti; 

- určí si osobní cíle a snaží se o jejich 
zlepšení; 

 
- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 
- získá poznatky o výzbroji a výstroji; 
- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti. 
 

Atletika 
- běhy dlouhé, krátké 
- hody, vrhy, skoky 
 
 
 
 
In-line bruslení 
- jízda vpřed 
- jízda vzad 
- zastavení, změna směru jízdy 
- pohybové hry na bruslích 
 

4. ročník 
Žák: 
- 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; 

- popíše vliv fyzického a psychického 
zatížení na lidský organismus; 

- orientuje se v zásadách zdravé výživy; 
- prokáže poskytnutí první pomoci sobě a 

jiným; 
- uplatňuje zásady chování a jednání 

v různém prostředí; 
 

Činnosti ovlivňující zdraví 
- činitelé ovlivňující zdraví, životní prostředí, 

životní styl, pohybové aktivity 
- odpovědnost za zdraví své i druhých 
- úrazy v TV a první pomoc 
- prevence úrazů a nemocí 
- hygiena a bezpečnost – vhodné oblečení, 

obuv, chování a jednání v různém prostředí 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 
- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti; 
- dovede analyzovat a hodnotit pohybové 
činnosti a diskutovat o nich; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil; 

 
 

Atletika 
- sprinty 60m, 100m 
- vytrvalostní běhy 1500m (H) 800m (D) 
- 12 minutový běh 
- hody, vrhy 
- strečink 
- regenerační a kompenzační cvičení 
- pohybové hry na rozvoj rychlosti, síly a 

vytrvalosti 
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- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 
- dovede uplatňovat základní techniku a 

taktiku ve vybraných sportovních 
odvětvích; 

- participuje na týmových herních 
činnostech družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

- pozná chybně a správně provedené 
činnosti; 

Basketbal 
- herní činnosti jednotlivce 
- útočné kombinace  
- hoď a běž 
- rychlý protiútok 
- hra 
Volejbal 
- herní činnosti jednotlivce 
- blok 
- nahrávka, přihrávka 
- smeč 
- hra 
- školní sportovní soutěže AŠSK 
 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 
- umí sestavit a zacvičit pohybovou sestavu; 
- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti; 
- pozná chybně a správně prováděné 
činnosti; 

- dokáže poskytnout dopomoc při cvičení; 

Gymnastika 
Akrobacie – kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou, 
kotoul vzad do stoje na rukou, přemet stranou, 
rondát, kotoul letmo 
Hrazda – výmyk do vzporu, (dh H) (po ramena 
D), toč vzad,  toč jízdmo, přešvihy únožmo, 
podmet, 
- přeskok 
- šplh 
 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- využívá pohybové činnosti pro 
všestrannou pohybovou přípravu a 
zvyšování tělesné zdatnosti; 

- dovede analyzovat a hodnotit pohybové 
činnosti; 

- dovede rozlišit jednání fair play od 
nesportovního jednání; 

Sportovní hry – Florbal  
- nahrávky ve dvojici 
- vedení míčku 
- střelba 
- činnost brankáře, hra 
Pohybové hry 
- hry na rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a 

obratnosti 
Úpoly 
- základní pádové techniky, obranné a útočné 

techniky, úpolové hry 
Testy tělesné zdatnosti 
 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 
- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti; 
- dovede analyzovat a hodnotit pohybové 
činnosti a diskutovat o nich; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 
pohybových aktivitách; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 
tělesných a duševních sil. 

Atletika 
- sprinty 60m, 100m 
- vytrvalostní běhy 1500m (H) 800m (D) 
- skok daleký 
- hody, vrhy 
- strečink 
- regenerační a kompenzační cvičení 
- pohybové hry na rozvoj rychlosti, síly a 

vytrvalosti 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

INFORMA ČNÍ A KOMUNIKA ČNÍ TECHNOLOGIE 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech ročnících po 2 hodinách týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni 
pracovat s prostředky ICT, uměli je efektivně využívat jak v jiných předmětech, tak i v jejich 
soukromém životě. Žáci se během studia naučí pracovat se základním programovým 
vybavením, efektivně pracovat s informacemi, vyhledávat a zpracovávat je, komunikovat 
pomocí Internetu.  
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci: 
- dovedli používat počítač a jeho periferie; 
- pochopili strukturu dat a možnosti jejich ukládání v počítači; 
- dovedli pracovat se základním aplikačním softwarem (textový editor, tabulkový procesor,  
      databáze atd.); 
- dovedli na základní úrovni pracovat s grafickým editorem; 
- dovedli používat Internet a elektronickou poštu. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Cíle vzdělávání v této  oblasti směřují k tomu, aby se žák: 
- orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě; 
- byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci,  
      pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech; 
- měl aktivní přístup k životu, k řešení problémů; 
- snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně; 
- respektoval lidská práva; 
- chránil životní prostředí; 
- jednal ekonomicky. 
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POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Předmět je vyučován v 1. až 4. ročníku v odborné učebně výpočetní techniky a je rozčleněn 
do několika nosných tematických celků. Od 3. ročníku výše se shrnují některá již probraná 
témata, více se prohlubují a aktualizují se o novinky ve světě informačních technologií. 
Převážně je kladen důraz na samostatnou práci a využití v praxi.Výuka probíhá formou 
dvouhodinových cvičení. Třída je rozdělena na skupiny tak, aby vždy každý žák mohl 
samostatně pracovat s počítačem. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci, provádění 
praktických úkolů a řešení komplexních úloh. Je-li použita metoda výkladu, ihned následuje 
praktické cvičení vyloženého učiva. Pro názornost výuky je používán dataprojektor. Praktické 
úlohy jsou realizovány formami různých cvičení, samostatných prací, souhrnných prací, 
projektů, testů s použitím počítače.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Vzhledem k charakteru předmětu informační komunikační a technologie je hodnocena 
zejména samostatná práce žáků s počítačem. Toto hodnocení je doplňováno ústním 
zkoušením a hodnocením testů a projektů. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně  
      vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků  
      svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
Kompetence k řešení problémů  
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení       
      problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a  
      ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a  
      myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro  
      splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
Personální a sociální kompetence 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných  
      lidí, přijímat radu i kritiku 
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě  
      zvažovat návrhy druhých 
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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 
 
 Matematické kompetence  
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata  
      apod.) 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných  
      situacích 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi 
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních  
      technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline  
      komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,  
      elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a  
      komunikačních technologií 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a  
      kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
naučit žáky: 
- pracovat s informacemi, využívat Internet jako otevřeného zdroje informací, využívat 

informace získané z různých zdrojů, používat elektronickou poštu jako rychlého a 
efektivního způsobu komunikace, rozvíjet komunikativní dovednosti (tématické celky      
Práce v lokální síti, elektronická komunikace a přenosové možnosti Internetu; Informační      
zdroje, celosvětová počítačová síť Internet) 
 

Člověk a životní prostředí 
naučit žáky: 
- získávat informace o znečišťování životního prostředí a jeho ochraně, graficky je       

zpracovávat (tématické celky Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet,        
Excel- tvorba grafů, prezentace v PowerPointu) 

 
Člověk a svět práce 
naučit žáky:  
- pracovat s informacemi, využívat Internet jako otevřeného zdroje informací, využívat  
      informace získané z různých zdrojů; 
- odpovědně se  rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací; 
- vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a  
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      vytvářet si o nich základní představu; 
- vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z  
      hlediska svých předpokladů a profesních cílů; 
- (tématický celek Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet); 
- písemně se vyjadřovat při úřední korespondenci (žádost o zaměstnání a odpovědi na        

inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních dopisů), písemně se prezentovat při       
jednání s potenciálními zaměstnavateli (tématické celky Textový procesor Word a        
Elektronická komunikace); 

 
Informa ční a komunikační technologie 
- zde se realizuje celé průřezové téma 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování vzorců v Excelu, tvorbě grafů 
Cizí jazyk - AJ: správná výslovnost a psaní anglických slovíček v ICT 
 
 

ICT 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

  
1. ročník 

Žák: 
Práce s počítačem, operační systém, 
soubory, adresářová struktura 
- vysvětlí pojem hardware; 
- vyjmenuje základní hardwarové vybavení 

počítače; 
- požívá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, 

detekuje chyby, vyměňuje spotřební 
materiál); 

- vysvětlí pojem software; 
- pracuje s prostředky správy operačního 

systému, na základní úrovni konfiguruje 
operační systém, nastavuje jeho uživatelské 
prostředí; 

- chápe strukturu dat a možnosti jejich 
uložení; 

- rozumí a orientuje se v systému adresářů, 
vytváří vlastní systém adresářů; 

- ovládá základní práce se soubory a adresáři 
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání, 
přejmenování); 

- vytváří zástupce jednotlivých programů či 
souborů; 

- rozpozná základní typy souborů a pracuje s 
nimi; 

- rozlišuje aplikační programy od operačních 

 
Práce s počítačem, operační systém, 
soubory, adresářová struktura 
- hardware, software 
- osobní počítač, principy fungování, základní 
části, periferie 

- základní a aplikační programové vybavení 
- operační systém, jeho nastavení 
- data, soubor, složka, souborový manažer 
- komprese dat 
- algoritmizace 
- nápověda, manuál 
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systémů; 
- ovládá principy algoritmizace úloh a 

sestavuje algoritmy řešení konkrétních úloh 
(dekompozice úlohy na jednotlivé 
elementárnější činnosti za použití přiměřené 
míry abstrakce); 

- využívá nápovědy a manuálu pro práci se 
základním a aplikačním programovým 
vybavením i běžným hardware. 

 
Zabezpečení dat 
- vysvětlí důvody zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením; 
- vysvětlí pojem autorská práva; 
- aktivně využívá prostředky zabezpečení dat 

před zneužitím a ochrany dat před zničením. 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – textový 
procesor Word 
- samostatně vytváří strukturované textové 

dokumenty; 
- při tvorbě textu používá typografická 

pravidla; 
- ukládá a uchovává textové dokumenty; 
- zformátuje písmo, odstavec, rozsáhlý 

dokument; 
- používá odrážky a číslování, ohraničení a 

stínování; 
- kopíruje a vkládá text; 
- nastaví parametry stránky celého 

dokumentu; 
- vloží záhlaví a zápatí; 
- nastaví parametry tisku, vytiskne celý 

dokument nebo jeho část; 
- do dokumentu vkládá obrázky Klip Art, 

obrázky ze souboru, objekty Word Art, 
grafické prvky; 

- všechny vložené objekty upravuje, přesouvá, 
kopíruje, maže; 

- vytvoří a zformátuje tabulku, upravuje ji; 
- vysvětlí důvody použití stylů, samostatně 

používá předdefinované styly, vytvoří nový 
styl; 

- pomocí stylů vytvoří obsah; 
- pracuje se šablonami; 
- používá hromadnou korespondenci. 
 
Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a přenosové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabezpečení dat 
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím a 

ochrany dat před zničením 
- ochrana autorských práv 
 
 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – textový 
procesor Word 
- popis okna, základy práce, panely nástrojů 
- klávesnice, psaní a oprava textu 
- ukládání souboru, práce se souborem 
- formátování textu, odstavce 
- odrážky a číslování, ohraničení a stínování 
- kopírování a vkládání textu 
- vzhled stránky, záhlaví, zápatí 
- tisk dokumentu 
- vkládání objektů, obrázky, Word Art, grafika 
- tabulka 
- styly 
- šablona a práce sní 
- hromadná korespondence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a přenosové 
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možnosti Internetu 
- vysvětlí termíny počítačová síť, server, 

pracovní stanice; 
- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 
prostředky; 

- 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. 

 
 
 

možnosti Internetu 
- počítačová síť, server, pracovní stanice 
- připojení k síti a její nastavení 
- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 

prostředků 
- e-mail, organizace času a plánování, chat, 

Messenger, videokonference, telefonie, FTP, 
Outlook. 

 

2. ročník 
Žák: 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – tabulkový 
procesor Excel 
- samostatně vytvoří datovou tabulku, uloží ji, 

vytiskne a uchovává; 
- zformátuje buňku (písmo, ohraničení, 

velikost); 
- vkládá, kopíruje, odstraňuje buňky; 
- provádí s daty základní matematické 

operace; 
- vkládá do tabulky vlastní vzorce; 
- používá základní matematické a statistické 

funkce; 
- používá vyhledávácí a databázové funkce; 
- volí vhodné funkce při řešení konkrétní 

úlohy; 
- vytvoří a následně upraví graf; 
- volí vhodný druh grafu při řešení konkrétní 

úlohy; 
- vkládá grafické i textové objekty, tyto 

následně upravuje, kopíruje, přesouvá a 
maže; 

- vysvětlí důvody použití kontingenční 
tabulky na zadaném příkladu; 

- nahraje a následně spustí jednoduché makro. 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – PowerPoint 
- samostatně vytvoří jednoduchou prezentaci, 

uloží ji a uchovává; 
- vkládá do prezentace další snímky, mění 

jejich pořadí; 

 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – tabulkový 
procesor Excel 
- úvod, význam, základy ovládání 
- buňky – obsah a formátování 
- tabulka 
- kopírování a vkládání buněk 
- absolutní a relativní adresa buňky 
- vkládání a úprava vzorců 
- základní funkce a jejich rozdělení 
- grafy  
- nastavení parametrů tisku, tisk 
- vložení objektu 
- kontingenční tabulka 
- makra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – PowerPoint 
- úvod, význam, základy ovládání 
- tvorba prezentací 
- přechody snímků, časování 
- vlastní animace 
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- vkládá do snímků grafické i textové objekty, 
tyto upravuje, kopíruje, přesouvá a maže; 

- nastaví časování, přechody snímků; 
- nastaví animaci snímků; 
- vytváří jednoduché multimediální 

dokumenty. 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – databázový 
procesor Access 
- samostatně vytvoří databázový soubor, uloží 

ho a uchovává; 
- ovládá základní práce v databázovém 

procesoru; 
- edituje, vyhledává, filtruje, třídí data; 
- tvoří sestavy; 
- upravuje data pro tisk, tiskne je. 
 
Počítačová grafika 
- zná základní typy grafických formátů, umí 

vysvětlit rozdíly mezi nimi; 
- volí odpovídající programové vybavení pro 

práci s grafickými soubory; 
- na základní úrovni tvoří a upravuje grafické 

soubory (fotografie, bitmapové obrázky) 
- používá komprimaci grafických souborů. 
 
Informa ční zdroje, celosvětová počítačová 
síť Internet 
- 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, včetně 
použití filtrování; 

- orientuje se v získaných informacích, třídí 
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 
výběr a dále je zpracovává; 

- zaznamenává a uchovává textové, grafické i 
numerické informace způsobem 
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 
využití; 

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

- správně interpretuje získané informace a 
výsledky jejich zpracování následně 

 
 
 
 
 
 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – databázový 
procesor Access 
- databáze – základní pojmy, struktura 
- vytváření databázových souborů 
- zobrazení a tisk informací z databází 
- filtry 
 
 
 
 
Počítačová grafika 
- rastrová grafika 
- vektorová grafika 
- komprese 
 
 
 
 
 
Informa ční zdroje, celosvětová počítačová 
síť Internet 
- informace, práce s informacemi 
- informační zdroje 
- Internet 
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prezentuje vhodným způsobem s ohledem 
na jejich další uživatele; 

- vybírá a používá vhodné programové 
vybavení pro řešení běžných konkrétních 
úkolů; 

- rozumí běžným i odborným graficky 
ztvárněným informacím (schémata, grafy 
apod.). 

3. ročník 
Žák: 
Práce s počítačem, operační systém, 
aplikace 
- má přehled o novinkách v hardware; 
- má přehled o novinkách v aktuálních 

verzích software; 
- umí připojit běžné periferie; 
- umí provést běžnou instalaci periférie; 
- zvládá najít ovladače na Internetu; 
- umí vyřešit běžné problémy s HW; 
- umí vyřešit běžné problémy s ovladači; 
- zvládne získat aktualizace programů a 

ovladačů; 
 
Počítačová grafika 
- zná časté typy grafických formátů; 
- dovede obrázky vytvořit a upravovat;  
- umí volit vhodné formáty grafických dat a 

nástroje pro práci s nimi;  
- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení;  
- ovládá základní způsoby kreslení 

v programu ve 2D prostředí;  
- ovládá dávkové zpracování obrázků; 
- zvládá skenování dokumentů; 
- ovládá převod textu z obrázku na běžný 

text; 
- zvládne vytvořit a nastavit počítačovou 

prezentaci; 
- dokáže nastavit a vytisknout obrázek; 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – textový 
procesor Word 
- samostatně vytváří strukturované textové 

dokumenty; 
- při tvorbě textu používá typografická 

pravidla; 
- ukládá a uchovává textové dokumenty; 
- zformátuje písmo, odstavec, rozsáhlý 

dokument; 

 
Práce s počítačem, operační systém, 
aplikace 
- hardware, software – změny a novinky 
- uživatelské aplikace – změny a novinky 
- práce s periferiemi 
- instalace periférií 
- řešení častých problémů s hardware a 

ovladači 
 
 
 
 
 
Počítačová grafika 
- grafické a multimediální formáty, jejich 

vlastnosti a způsoby využití 
- získávání, úpravy a publikování fotografií, 

práce v rastrovém grafickém editoru 
- základní zásady správné úpravy grafických 

dokumentů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – textový 
procesor Word 
- Zopakování práce s textovým procesorem 
- Obsah, rejstřík 
- Nastavení jazyka a korektura 
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- používá odrážky a číslování, ohraničení a 
stínování; 

- kopíruje a vkládá text; 
- nastaví parametry stránky celého 

dokumentu; 
- vloží záhlaví a zápatí; 
- nastaví parametry tisku, vytiskne celý 

dokument nebo jeho část; 
- do dokumentu vkládá obrázky Klip Art, 

obrázky ze souboru, objekty Word Art, 
grafické prvky; 

- všechny vložené objekty upravuje, 
přesouvá, kopíruje, maže; 

- vytvoří a zformátuje tabulku, upravuje ji; 
- vysvětlí důvody použití stylů, samostatně 

používá předdefinované styly, vytvoří nový 
styl; 

- pomocí stylů vytvoří obsah a rejstřík; 
- pracuje se šablonami; 
- používá hromadnou korespondenci. 
 
Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a přenosové 
možnosti Internetu 
- vysvětlí termíny počítačová síť, server, 

pracovní stanice; 
- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 
prostředky; 

- 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; 

- umí se bezpečně pohybovat na Internetu; 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – tabulkový 
procesor Excel 
- samostatně vytvoří datovou tabulku, uloží 

ji, vytiskne a uchovává; 
- zformátuje buňku (písmo, ohraničení, 

velikost); 
- vkládá, kopíruje, odstraňuje buňky; 
- provádí s daty základní matematické 

operace; 
- vkládá do tabulky vlastní vzorce; 
- používá základní matematické a statistické 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce v lokální síti, elektronická 
komunikace, komunikační a přenosové 
možnosti Internetu 
- Sociální sítě na Internetu 
- Encyklopedie a jiné zdroje 
- Aukce a obchody 
- Bezpečnost na Internetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se standardním aplikačním 
programovým vybavením – tabulkový 
procesor Excel 
- Zopakování práce s tabulkovým editorem 
- Prohloubení problematiky v rámci cvičení 
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funkce; 
- používá vyhledávácí a databázové funkce; 
- volí vhodné funkce při řešení konkrétní 

úlohy; 
- vytvoří a následně upraví graf; 
- volí vhodný druh grafu při řešení konkrétní 

úlohy; 
- vkládá grafické i textové objekty, tyto 

následně upravuje, kopíruje, přesouvá a 
maže. 

 
4. ročník 

Žák: 
Algoritmizace a základy programování 
- vysvětlí pojem algoritmus a jeho vlastnosti; 
- chápe postup vzniku počítačového 

programu; 
- seznámí se s různými druhy 

programovacích jazyků; 
- rozumí pojmu syntaxe programovacího 

jazyka; 
- vysvětlí pojmy proměnná, identifikátor, 

příkaz, cyklus aj.; 
- vysvětlí pojem objektové programování a 

jeho výhody a možnosti; 
 
Tvorba webových stránek 
- zná hlavní typy programovacích jazyků pro 

tvorbu webových stránek; 
- má přehled o součastných trendech; 
- rozumí pojmu syntaxe HTML; 
- umí vytvořit jednoduchou webovou stránku 

pomocí HTML; 
- zná základy kaskádových stylů; 
 
Aplika ční software 
- ovládá základní způsoby kreslení 

v programu ve 2D prostředí;  
- používá kótování, šrafování;  
- ovládá úpravu rastrového obrázku – změna 

velikosti, počtu barev, změna barevného 
podání, rotaci, aplikování efektových filtrů; 

- ovládá dávkové zpracování obrázků; 
- ovládá převod textu z obrázku na běžný 

text; 
 
 
 
Multimédia 
- zná časté typy multimediálních formátů 

 
Algoritmizace a základy programování 
- Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu 
- Přehled současných způsobů tvorby 

programů 
- Programovací jazyky, formáty datových 

souborů 
- Základy programování 
 
 
 
 
 
 
Tvorba webových stránek 
- Programovací jazyky pro tvorbu webových 

stránek 
- Přehled současných způsobů tvorby 
- HTML – základy programování 
- Kaskádové styly 
 
 
 
Aplika ční software 
- Software pro technické kreslení  
- Základní pojmy a principy relačních 

databází – MS Access 
- Počítačová grafika 
- OCR programy 
 
 
 
 
 
 
 
Multimédia 
- základní pojmy a principy z oblasti 
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- umí volit vhodné formáty a nástroje s nimi 
- používá běžné základní a aplikační 

vybavení 
- zvládá převody mezi formáty 
 
 
 
Závěrečná práce - textový editor, 
tabulkový procesor, prezentace, Internet 
- samostatně zpracuje dané téma jako 

webovou stránku – vytvoří si vlastní 
strukturu a grafické objekty; 

- využívá vkládání různých objektů (obrázky, 
kliparty, grafy, texty, hypertextové odkazy 
aj.); 

- nalezne potřebné informace na internetu. 

multimédií, multimediálními formáty 
souborů 

- získávání a přehrávání multimediálních 
souborů 

- převody formátů multimediálních souborů 
- software pro úpravu multimédií 
 
Závěrečná práce - textový editor, tabulkový 
procesor, prezentace, Internet 
- Fiktivní firma – webová prezentace 
- Závěrečná klasifikace 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
TECHNICKÁ FYZIKA 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
 

CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
4. ročník: 2 hodiny 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět navazuje na učivo předmětu technické kreslení, fyzika, základy ekologie,ekonomika 
a matematika. Jeho zvládnutí umožňuje studentům získat vědomosti o materiálech, strojích a 
nástrojích, orientovat se v konstrukčním provedení strojních součástí a rozumět principům 
určitých technických zařízení. 
Student je schopen nakreslit schémata těchto zařízení, vyhledávat potřebné informace v 
tabulkách a v odborné literatuře, interpretovat a vyhodnocovat je. 
Předmět rozšiřuje u studentů technické povědomí a motivuje je k dalšímu technickému 
vzdělávání. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Tento předmět se vyučuje ve 4. ročníku. Pozornost je věnována tematickým celkům, které 
mají zásadní význam pro průmyslovou praxi. Seznamuje studenty s problematikou 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ,technické mechaniky, prvky elektronických obvodů, 
jejich účelem a funkcemi a se základy číslicové techniky. Vysvětluje fyzikální principy a 
funkce přístrojů a jejich použití v praxi. Komplexnost předmětu vede k rozvoji technického a 
ekonomického myšlení,  odborné literatury, výpočetní techniky a textů v elektronické podobě. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI  CIT Ů, POSTOJŮ HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka směřuje k tomu, aby student po ukončení vzdělávacího procesu správně využíval 
technických vědomostí a dovedností v praktickém životě, používal pojmy, vztahy, jednotky a 
diagramy z oblasti technické mechaniky, uměl si opatřovat vhodné informace k řešení úloh, 
dokázal zpracovávat a vyhodnocovat získané výsledky, provádět základní výpočty, sledovat 
technický pokrok. 
Studenti jsou připravováni na budoucí uplatnění v rámci technických složek armády ČR. 
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POJETÍ VÝUKY 
Při výuce základů techniky jsou využívány běžné výukové metody (výklad, práce s odbornou 
literaturou, práce s elektronickými informacemi a texty, diskuse). Důraz je kladen na orientaci 
studenta v probírané látce a propojení teoretických informací s příklady z praxe. Studenti se 
zapojují do skupinové práce s efektivní výměnou názorů a poznatků. Využívají výpočetní 
techniku pro řešení úloh a pro názorné vysvětlení. Při hodinách studenti ve velké míře kreslí 
obrázky od ruky, čímž spojují svoji prostorovou a technickou představivost se zručností 
kreslení. 
Učební osnova je určena pro výuku základů techniky v rozsahu 2 týdenních vyučovacích 
hodin za studium, které jsou soustředěny po 2 hodinách ve 4. ročníku. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního 
řádu. Vědomosti studentů budou ověřovány průběžně převážně písemnou formou. Důraz se 
klade zejména na správnost, ale přihlíží se též ke grafické úrovni. Dále se hodnotí studentova 
komunikativní dovednost, schopnost technicky se správně vyjadřovat a řešit základní 
problémy z předmětu. Do hodnocení je zahrnuta i aktivita studenta v hodinách. 
Důraz je kladen na to, aby podmínky hodnocení byly motivační, v co největší míře 
obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebe posuzování, kolektivního hodnocení, 
individuálního přístupu a aby podporovaly talentované studenty. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Mezi nejdůležitější kompetence patří: 
 
Komunikativní kompetence  
– žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně, zpracovává informace z médií. 
 
Personální kompetence  
– žák přijímá hodnocení svých výsledků.  
 
Sociální kompetence  
– žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu a zvažuje návrhy ostatních ve skupině. 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
V rámci předmětu základy techniky jsou nejvíce zastoupena tato témata: 
 
Občan v demokratické společnosti  
– žáci si v hodinách vzájemně vypomáhají,respektují rozdílnou zručnost každého jedince a 
jsou vedeni ke slušnému chování. 
 
Informa ční a komunikační technologie  
– žáci využívají prvky moderních informačních a komunikačních technologií. Tyto efektivně 
využívají v průběhu vzdělávání a při samostatném řešení úloh a referátů. 

 
Člověk a svět práce  
– žáci jsou vedeni k zodpovědnosti a důslednosti 
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Člověk a životní prostředí  
– při řešení úkolů musí žáci uplatňovat takové metody, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování vzorců v Excelu, tvorbě grafů 
Fyzika 
Technické měření 
Právo 
 
 
 

Technická fyzika 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
4. ročník 

Žák 
- vysvětlí základní úlohy a povinnosti 
organizace při zajišťování BOZP; 
- zdůvodní úlohu státního dozoru nad 
bezpečností práce; 
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární 
prevence; 
- uvede základní bezpečnostní požadavky při 
práci se stroji a zařízeními na pracovišti 
a dbá na jejich dodržování; 
- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 
- poskytne první pomoc při úrazu na 
pracovišti; 
- uvede povinnosti pracovníka 
i zaměstnavatele v případě pracovního 

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hygiena 
- řízení bezpečnosti práce v podmínkách 
organizace na pracovišti 
- pracovněprávní problematika BOZP 
- bezpečnost technických zařízení 
 

- objasní funkci pasivních prvků 
elektronických obvodů; 
- vyjmenuje důležité parametry vybraných 
pasivních prvků, umí vyhledávat součástky 
v katalogu; 
- vysvětlí chování rezistoru, kapacitoru 
a induktoru v obvodu stejnosměrného 
a střídavého proudu; 
- objasní funkci polovodičové diody na 
základě VA charakteristiky; 
- vysvětlí funkci bipolárního tranzistoru 
v zapojení SE; 
- vysvětlí funkci unipolárního tranzistoru 
v zapojení SE; 

2 Prvky elektronických obvodů 
- pasivní prvky elektronických obvodů 
(rezistory, kapacitory, induktory, 
jednofázový transformátor) 
- dioda 
- tranzistory (bipolární, unipolární) 
- spínací prvky (diak, tyristor, triak) 
- operační zesilovač 
- klopné obvody (astabilní, monostabilní, 
bistabilní, Schmittův klopný obvod) 
- fotodioda, fototranzistor, fototyristor 
- optočleny 
- zobrazovací jednotky (LCD, tekuté 
krystaly, plazmové jednotky) 
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-popíše vlastnosti operačního zesilovače 
s diferenciálním vstupem; 
- nakreslí průběhy důležitých veličin 
a vysvětlí funkci jednotlivých typů 
klopných obvodů; 
- objasní funkci základních 
optoelektronických prvků a jejich význam 
pro zpracování signálů; 
- uvede základní princip funkce uvedených 
zobrazovacích jednotek 
 
 
 
- užívá základní zákony Booleovy algebry; 
- zapíše základní součtový a součinový tvar 
logické funkce; 
- minimalizuje sestavenou logickou funkci 
pomocí Karnaughovy mapy; 
- vysvětlí úplný systém logických funkcí 
(NON + OR, NON + AND, NAND, NOR) 
a aplikuje jej při realizaci minimalizované 
logické funkce; 
- popíše základní vlastnosti důležitých 
klopných obvodů a pomocí pravdivostní 
tabulky vysvětlí chování obvodu 

3 Základy číslicové techniky 
- základní zákony Booleovy algebry 
- minimalizace logické funkce 
- úplný systém logických funkcí 
- kombinační a sekvenční logické obvody 
- klopné obvody (RS, JK, T, D) 

-vysvětlí princip činnosti pomocí 
charakteristik; 
- zdůvodní oblasti použití jednotlivých druhů 
motorů; 

4 Elektrické pohony 
- stejnosměrné motory; 
- komutátorové motory; 
- indukční motory (jednofázové, trojfázové); 
- synchronní motory (krokové); 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
EKONOMIKA 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
3. ročník: 2 hodiny 
4. ročník: 2 hodiny 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a s 
ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci i podnikatelé budou pohybovat. 
Cílem výuky předmětu je, aby žáci porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a dovedli se 
správně orientovat v ekonomických souvislostech reálného života. Žáci si osvojují základní 
činnosti související se zaměstnaneckými i podnikatelskými aktivitami ve svém oboru. 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Obsah učiva vychází z postavení předmětu v celkové koncepci oboru vzdělání. Dřívější 
jednoznačná a velmi podrobná dělba práce se důsledně uplatňuje pouze ve větších podnicích. 
V malých podnicích a zejména v samostatném podnikání musí absolvent prakticky zvládat 
množství ekonomických činností, nebo alespoň dobře rozumět jejich podstatě, proto je obsah 
učiva zaměřen na fungování tržní ekonomiky, podnikání, pracovně právní vztahy, finanční 
trh, daňovou soustavu, národní hospodářství a EU. 
 
POJETÍ VÝUKY 
Cílem obsahového okruhu je naučit žáky myslet v ekonomických souvislostech a chovat se 
racionálně v osobním i profesním životě. Žáci získávají základní přehled o tržním systému, 
jsou vedeni k porozumění obsahu základních ukazatelů úrovně ekonomiky a úlohy státu 
v tržní ekonomice. 
Žáci získávají přehled o typických podnikových činnostech. Obsahový okruh zahrnuje rovněž 
učivo o právní úpravě podnikání a pracovního poměru. Učí se posoudit obsah typických 
právních dokumentů, jako je pracovní smlouva a dohoda o provedení práce. Učivo prohlubuje 
právní vědomí žáka a učí jej uplatňovat získané poznatky na typových příkladech. Důležité je 
také naučit žáky efektivnímu hospodaření s finančními prostředky, a to jak v osobním, tak i v 
profesním životě a základy fungování finančního trhu. Studenti se učí orientovat v nabídce 
bankovních a pojistných produktů. 
Ve výuce jsou žáci vedeni k samostatnému vyhledávání a zpracování informací, např. při 
komunikaci s bankou pomocí internetového bankovnictví apod. Samostatně provádějí 
potřebné výpočty (např. daní) a učí se je správně interpretovat. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Z každého probraného tematického celku budou studenti psát písemnou práci. Každý žák 
musí absolvovat písemnou práci ze všech tematických celků. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
absolventi by měli: 
− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si 
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat měnícím se pracovním 
podmínkám; 
− mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 
− 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, vzdělávání; 
− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 
své profesní cíle; 
− 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 
 
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i 
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako 
součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 
příslušných norem; 
- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence; 
- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), 
rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 
závad a možných rizik; 
- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v 
souvislosti s vykonáváním práce); 
- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 
 
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: 
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 
zavedeným na pracovišti; 
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- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 
 
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: 
- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 
ohodnocení; 
- 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; 
- efektivně hospodařili s finančními prostředky; 
- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 
na životní prostředí. 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
− vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a 
celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k 
úspěšné kariéře; 
− zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučit je 
hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými 
předpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného 
oboru vzdělání; 
− naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v 
nich a vytvářet si o nich základní představu; 
− naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a 
posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; 
− naučit žáky písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, 
formulovat svá očekávání a své priority; 
− vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a 
zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými 
právními předpisy; 
− zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich 
informačního zázemí. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Informa ční a komunikační technologie 
Matematika 
Občanská nauka 
Právo 
 
 
 

Ekonomika 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
3. ročník 

 
Žák 
- správně používá a aplikuje základní 
ekonomické pojmy; 

 
1. Podstata a fungování tržní ekonomiky 
- potřeby, statky, služby, spotřeba; 
- výroba, výrobní faktory; 
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- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 
ceny; 
- na příkladu popíše tržní mechanismus; 
 

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

 
Žák 
- na příkladech charakterizuje průběh 
výrobní činnosti; 
- umí vysvětlit rozdíly mezi kusovou, 
sériovou 
a hromadnou výrobou; 
- na příkladech vypočte produktivitu práce a 
zná způsoby zvyšování produktivity práce; 

 
2. Výrobní podnik 
- výrobní proces; 
- typy výroby, výrobní program; 
- produktivita práce; 
- organizační uspořádání podniku; 
- péče o jakost. 
 

Žák 
- rozliší základní druhy oběžného majetku; 
- na příkladu ukáže postup pořízení materiálu; 
- vypočte plánovanou spotřebu materiálu; 
- umí vypočíst rychlost a dobu obratu; 

3. Zabezpečení podniku oběžným majetkem 
- členění oběžného majetku; 
- zásoby, pořízení a oceňování zásob; 
- spotřeba materiálu; 
- rychlost obratu zásob. 

 
Žák 
- se orientuje v členění dlouhodobého 
majetku; 
- zná způsoby pořízení DM; 
- chápe pojem odpis dlouhod. majetku. 

 
4. Zabezpečení podniku dlouhodobým 
majetkem 
- členění dlouhodobého majetku; 
- pořízení dlouhodobého majetku; 
- odpisy. 

 
Žák 
- zná jednotlivé náklady a výnosy podniku; 
- chápe systém přirážkové kalkulace; 
- umí vypočíst cenu výrobku; 

 
5. Náklady a výnosy podniku 
- pojem náklady (výnosy) a jejich členění; 
- kalkulační členění nákladů; 
- propočet přirážkové kalkulace; 
- stanovení ceny výrobku. 

 
Žák 
- orientuje se v podmínkách pro zřizování 
živnosti; 
- chápe jednotlivé kroky při zakládání firmy; 
- umí sestavit podnikatelský záměr; 

 
6. Živnostenský zákon 
- podmínky provozování živností; 
- členění živností; 
- činnosti související se založením firmy; 
- podnikatelský záměr. 

 
Žák 
- má základní znalosti o společnostech 
osobních – v.o.s., kom. spol.; 
- má základní znalosti o společnostech 
kapitálových – a.s., s.r.o.; 
- umí vysvětli pojem akcie; 
- dokáže charakterizovat druhy a formy akcií; 

 
7. Obchodní zákoník 
- osobní a kapitálové společnosti; 
- pojem akcie, jejich druhy a formy. 

 
Žák 
- na příkladu sestaví pracovní smlouvu; 
- zná způsoby rozvázání pracovního poměru; 

 
8. Pracovně právní vztahy 
- vznik a zánik pracovního poměru; 
- pracovní smlouva; 
- dohoda o prac. činnosti a o provedení práce. 
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Žák 
- zná jednotlivé součásti hrubé mzdy; 
- zná způsob propočtu časové a úkolové 
mzdy; 
- na příkladech umí vypočíst čistou mzdu; 

9. Mzdová soustava 
- pojem časová a úkolová mzda; 
- hrubá a čistá mzda. 

4. ročník 
 
Žák 
- umí vysvětlit pojem marketing; 
- zná jednotlivé součásti marketingového 
mixu; 

 
1. Marketing 
- pojem marketing; 
- marketingový mix. 

 
Žák 
- se orientuje v systému přímých a 
nepřímých daní; 
- umí sestavit daňové přiznání pro daň 
z příjmu; 

 
2. Daňová soustava 
- daňový systém a státní rozpočet; 
- daně přímé; 
- daně nepřímé. 

 
Žák 
- umí rozlišit majetkové a úvěrové 
cenné papíry; 
- chápe rozdíl ve funkcích centrální banky a 
komerčních bank; 
- chápe funkci stavební spořitelny, penzijních 
fondů a pojišťoven; 

 
3. Finanční trh 
- cenné papíry; 
- burza cenných papírů; 
- funkce centrální banky a komerčních bank; 
- penzijní fondy; 
- stavební spořitelny; 
- pojišťovny. 

 
Žák 
- uvede příklady podniků ve vybraných 
odvětvích NH; 
- vysvětlí hodnotu ukazatelů národního 
hospodářství; 
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 
finanční situaci obyvatel; 
 

 
4. Národní hospodářství 
- činitelé ovlivňující úroveň národního 
hospodářství; 
- hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, 
inflace. 

 
Žák 
- umí sestavit žádost o místo a životopis; 
- zná základní pravidla chování při 
výběrovém řízení. 

 
5. Umění prezentovat se na trhu práce 
- uplatnění asertivních prvků v komunikaci; 
- chování při výběrovém řízení; 
- životopis, žádost o místo. 

 
Žák 
- popíše strukturu EU, aplikuje poznatky 
o společném trhu; 
- uvede příklady organizací ovlivňujících 
mezinárodní ekonomiku – Světová banka, 
Mezinárodní měnový fond, OECD, OPEC; 

 
6. Evropská unie 
- vztah EU – Česká republika; 
- další organizace ovlivňují mezinárodní 
ekonomiku. 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17.listopadu 177, Malé Svatoňovice 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
CAD SYSTÉMY 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku po 2 hodinách týdně. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecným cílem předmětu je vzdělání žáků v oblasti CAD technologií (Computer Aires 
Design - počítačová podpora konstruování) ve vazbě na ostatní předměty vzdělávacích oblastí 
vzdělání v informačních a komunikačních technologiích a grafická komunikace a průmyslový 
design. 
Předmět rozvíjí především prostorovou představivost a technické myšlení žáků s pomocí 
softwarových produktů. Cílem je schopnost žáků prakticky používat minimálně dva produkty 
CAD systémů. 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Vyučovací předmět „CAD systémy“ patří do obsahových okruhů vzdělání v informačních a 
komunikačních technologiích a grafická komunikace a průmyslový design. 
Osnovy jsou zpracovány pro výuku v oboru, kde budoucí profesní uplatnění klade nároky na 
znalosti CAD systémů. Konkrétním cílem předmětu je seznámit žáky s praktickou aplikací 
daných programů a naučit se je využívat. Žáci navrhují součásti a strojní sestavy, zpracovávají 
výkresovou dokumentaci a vytvářejí prezentační materiály. Stále jsou vedeni k tomu, aby si 
uvědomovali nutnost kreativního přístupu k navrhování a nezbytnost zvyšování odborných 
znalostí. Studenti zde uplatní vědomosti, získané zejména v předmětech základy techniky a 
technické kreslení. 
Tento předmět je součástí bloku maturitních předmětů. 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Předmět vytváří a prohlubuje motivaci studentů k dalšímu studiu zvoleného oboru. 
Povzbuzuje hrdost na využívání nejmodernějších technologií. Dále pak vytváří návyky k 
trvalému a pravidelnému vzdělávání v souladu s rozvojem softwaru a výpočetní techniky. 
Obecně pak napomáhá rozvoji technického myšlení. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Výuka předmětu je pojata z větší části jako samostatná práce žáků. Před zadáním práce je 
zpravidla vyučujícím přednesena problematika, týkající se tématu vyučovací hodiny. Žáci pak 
svou práci konzultují s vyučujícím během vyučování. 
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Studenti zde uplatní vědomosti, získané zejména v předmětech základy techniky a technické 
kreslení. Tímto se prohlubují mezipředmětové vztahy v odborných předmětech. 
Výuka je vedena tak, aby si žáci uvědomili využitelnost nových poznatků v dalším studiu a 
při výkonu povolání. 
Žáci jsou vedeni k tvůrčí práci jak v týmu, tak i samostatně. Výuka probíhá v odborné 
počítačové učebně. Probírá se metoda řešení konstrukčních úloh, následují praktická cvičení. 
Každý žák má samostatné pracoviště. Výuka probíhá formou výkladu, základními 
pomůckami jsou dataprojektor a ukázky řešených úloh. Hlavní částí výuky je samostatné 
řešení úkolů žáky. Tito pracují samostatně nebo v týmu pod vedením pedagoga vlastním 
tempem podle zadání a je jim ponechán prostor pro samostatnou tvůrčí činnost. 
Při konstruování a navrhování jsou dodržovány všechny platné normy (např. normy pro 
technické kreslení) a prohlubovány znalosti navazujících předmětů. 
Předmět je zařazen do třetího a čtvrtého roku výuky. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Žák je hodnocen na základě odevzdaného výsledku praktického úkolu, který se zpravidla 
sestává z modelu a výkresové dokumentace, případně výpočtových zpráv. Výslednou 
známkou je průměr známek ze všech praktických úkolů. Zohledněn je i iniciativní přístup 
žáka k originálnímu řešení jednotlivých úloh. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci zdokonalují své kompetence při práci s prostředky informačních technologií. Dále pak 
znalosti a dovednosti v oblasti konstruování, rozvíjejí svou prostorovou představivost, 
kreativitu a samostatné myšlení. Žáci jsou schopni modelovat součásti, navrhovat sestavy, 
vytvářet výkresovou dokumentaci a prezentovat svoji práci. 
 
Kompetence, které jsou rozvíjeny v předmětu „CAD systémy“: 
Kompetence k učení 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků  
      svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
Kompetence k řešení problémů  
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení       
      problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a  
      ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a  
      myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro  
      splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
Komunikativní kompetence 
- žák zpracovává konkrétní projekty, dodržuje technické normy a odbornou terminologii 
- obhajuje své názory a řešení, respektuje názory druhých. 
 
Personální kompetence 
- žák se učí efektivně pracovat, využívat zkušeností svých spolužáků a pedagogů 
- učí se přijímat hodnocení výsledků, kritiku i rady ze strany jiných lidí. 
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Sociální kompetence 
- žák se učí přijímat a odpovědně řešit zadané úkoly 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě  
      zvažovat návrhy druhých 
 
Odborné kompetence 
- žák používá počítače a další prostředky informačních technologií, 
- vytváří 3D modely, navrhuje sestavy 
- generuje výkresovou dokumentaci 
- prezentuje výsledky své práce 
- používá vhodné nadstavby aplikací 
- získává prostorovou představivost a kreativní přístup k práci. 
- rozvíjí technické myšlení 
- dodržuje technické normy 
  
Matematické kompetence  
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata  
      apod.) 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných  
      situacích 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi 
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních  
      technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline  
      komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,  
      elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a  
      komunikačních technologií 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a  
      kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Člověk a svět práce 
Naučit žáky:  
- odpovědně se  rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací; 
- vyhledávat a posuzovat informace 
- prezentace vlastní práce 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- zde se realizuje celé průřezové téma 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování konstrukcí 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček v CAD systémech 
Informa ční a komunikační technologie 
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CAD systémy 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
3. ročník 

AutoCAD Mechanical 
- žák se orientuje v prostředí programu; 
 
 
 
 
 
 
 
- žák optimálně připraví prostředí programu 
na použití k efektivní práci; 
 
 
 
 
- žák používá základní prvky; 
 
 
 
 
- žák pracuje s objekty; 
 
 
- žák edituje objekty; 
 
 
 
- žák odvozuje nové objekty; 
 
 
 
 
 
 
- žák kótuje objekty; 
 
 
 
 
- žák pracuje s bloky; 
 
- žák samostatně vytváří výkresovou 
dokumentaci; 
 
 

AutoCAD Mechanical 
- charakteristika systému; 
- ovládání programu pomocí myši a 
klávesnice, popis obrazovky (hlavní menu, 
ikonové menu, pracovní plocha, příkazový 
řádek, výzvy a hlášení na příkazovém 
řádku, plovoucí panel); 
- význam jednotlivých položek hlavního 
menu, pojem stavové menu; 
- otevírání souborů; 
- ukládání souborů; 
- šablony; 
- hladiny, nastavení, význam; 
- profil, nastavení export a import; 
 
- pojem entita; 
- kreslení základních entit; 
- uchopovací módy jednorázové a trvalé; 
- řízení velikosti zobrazení, zoomy; 
 
- editační uzly; 
- výběr objektů; 
 
- editační příkazy (mazání, posun, otočení, 
ořezání, prodloužení, přerušení, rozložení, 
změna měřítka…); 
 
- zkosení a zaoblení; 
- konstrukční příkazy(kopírování 
objektů,zrcadlení,ekvidistanta,pole); 
- změna vlastností objektů; 
- informace o objektech; 
- šrafy, editace; 
 
- kótovací styl, nastavení; 
- kótování jednotlivých entit; 
- tolerance; 
- editace kót, aktualizace; 
 
- vytvoření a vložení bloku; 
 
- použití prototypového výkresu jako zdroje 
konstrukčních standardů; 
- kreslení strojírenských výkresů ve 2D 
(cvičení); 
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- žák má povědomí o speciálních možnostech 
používaného software; 
 
 
 
 
 
Autodesk Inventor 
- žák se adaptuje na nové pracovní prostředí 
CAD systému; 
 
- žák tvoří základní náčrty ve 2D;  
 
 
 
 
 
- žák modeluje objemová tělesa a plochy;  
 
 
 
 
 
 

 
- účel Mechanicalu, prostředí, nastavení; 
- tvorba strojírenské dokumentace s použitím 
nástrojů Mechanicalu; 
- práce s databází strojírenských normálií, 
generátor hřídelí; 
- technické výpočty; 
 
Autodesk Inventor 
- spuštění a ukončení systému; 
- popis obrazovky; 
- zadávání příkazů; 
- pracovní prvky (náčrtové roviny); 
- konstrukce náčrtů; 
- geometrické vazby; 
- rozměrové parametry; 
- náčrty v modelech; 
 
- prvek vysunutí,rotace,zkosení,zaoblení, 
díra, zrcadlení, tvorba závitů, šablonování, 
tažení, spirála, skořepina, žebrování; 
- plochy: prodloužení, nahrazení, rozdělení, 
sešití, odstranění, zaplátování, oříznutí, 
posunutí; 
- reliéf, obtisk. 
 

4. ročník 
Autodesk Inventor 
- žák tvoří sestavy; 
 
 
- žák samostatně vytváří výkresovou 
dokumentaci; 
 
 
 
 
- žák samostatně vytváří prezentace; 
 
 
- žák samostatně vytváří modely svarků a 

vypracovává k nim výkresovou 
dokumentaci; 

 
 
 
 
 
 
 

Autodesk Inventor 
- nástroje pro tvorbu sestav; 
- tvorba a význam vazeb; 
 
- založení výkresového listu, rámečky a 
popisová pole; 
- tvorba pohledů, řezů a detailů; 
- kótování a další popisy výkresové 
dokumentace; 
 
- tvorba prezentací; 
- animace do .avi souborů; 
 
- koncepce práce se svarky; 
- tvorba svarů ve 3D; 
- značky svarů ve 2D; 
- kosmetické svary; 
- příprava ploch před svařováním; 
- obrábění po svařování; 
- žák samostatně vytváří modely plechových 
dílů; 
- zásady modelování plechů; 
- vytvoření plechu z profilu a z plochy; 
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- žák využívá výhod parametrického řízení a 
adaptivity; 
 
- žák využívá sekundárních informací o 
modelech; 
 
- žák má povědomí o speciálních možnostech 
používaného software; 
 
 
 
 
- žák má povědomí o inženýrských 

nadstavbách k řešení technických problémů; 
 
 
- žák využívá informačních technologií 
k získávání informací a dat; 

- vyříznutí, obruba, lem, ohnutí; 
- zaoblení a zkosení rohu; 
- razník; 
- rozvin; 
 
- úvod do parametrického řízení rozměrů 
modelu; 
- adaptivita součástí v sestavě; 
- zjišťování hmotových a statických vlastností 
- toleranční a kolizní analýza; 
 
- generátor rámů; 
- úvod do potrubních a kabelových systémů; 
- úvod do metody konečných prvků; 
- úvod do dynamické analýzy; 
- Inventor studio; 
 
- generátor hřídele; 
- výpočet nosníku; 
- výpočty převodů; 
 
- inženýrský zápisník; 
- úvod do možností využití Internetu v 
technické praxi; 
- stahování podkladů (pdf soubory, 2D a 3D 
data); 
- servery zaměřené na strojírenství. 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

TECHNICKÁ M ĚŘENÍ 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
4. ročník - 2 hodiny týdně  
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
Cílem vzdělávání předmětu kontrola a měření je poskytnout praktické znalosti a dovednosti. 
Učí je předvádět znalosti z teoretických předmětů na konkrétní činnosti kontrolními a 
Měřícími postupy ověřovat správnost a pravdivost informací získaných ve výuce. 
Manuální prací se žáci seznamují se základy měření a získávají tím základ pro pochopení 
složitějších technologií. Používáním základních metod kontroly a měření, jejich praktickým 
používáním získávají žáci základní návyky potřebné pro tuto činnost a ověřují si fyzikální 
poznatky a vlastnosti materiálů. 
Samotnou činností, zpracováním konkrétního měření se žáci učí samostatnosti, spolupráci, 
získávání a vyhodnocování potřebných informací z různých zdrojů. 
Žáci poznají celou škálu měřidel a podmínek měření, ověří si metody zkoušení materiálů ,a to 
po jak po stránce technologických , tak mechanických vlastností. Osvojené metody měření, 
pojmy, vztahy a procesy jim pomáhají proniknout hlouběji do podstaty oboru a propojovat 
jednotlivé oblasti kontroly a měření s oblastí řízení jakosti. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
- zpracovávat a vyhodnocovat výsledky měření; 
- zapisovat výsledky měření a zpracovávat protokoly o měřeních; 
- používat k činnostem výpočetní techniku, včetně programů; 
- vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů (diagramů, tabulek a internetu); 
- naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování a to jak po technické stránce, tak v oblasti  

odborné; 
- používat pomůcky – odbornou literaturu, internet, kalkulátor a rýsovací potřeby. 
 
 
Vzdělávání předmětu kontrola a měření směřuje k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání;důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 
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CHRAKTERISTIKA U ČIVA 
Učivo předmětu rozděleno na několik tematických celků. 
Předkládá žákovi základy kontroly a měření strojních součástí a fyzikálních a mechanických 
Vlastností látek, žáci si ověřují znalosti prováděním měření dle zadaných úloh. 
 
POJETÍ VÝUKY 
V předmětu převažuje výuka formou praktického provádění činností ověřujících teoretické 
znalosti získané ve výuce. Důraz je kladen na osvojení si pracovních návyků a postupů, na 
samostatnost a iniciativu žáka. Žák pracuje podle pokynů vyučujícího, využívá odbornou 
literaturu, technické výkresy, pracovní postupy a počítačové a informační technologie. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem a v předmětu kontrola a měření 
ověřuje praktické znalosti a dovednosti, které žáci v tomto a v ostatních teoretických 
předmětech získali. 
Žáci při výuce ve školních laboratořích aplikují své znalosti na měření konkrétních výrobků. 
Hodnocena je správnost pracovního postupu, kvalita provedení měření a kvalita zpracování 
výsledků měření. 
Při kontrole a měření jsou žáci hodnoceni za správnost volby měřících přístrojů, dodržování 
metrologických zásad měření. 
Žáci zpracovávají o měřeních protokoly a kvalita jejich obsahu, zpracování grafů, výsledků 
měření a závěrů slouží k hodnocení osvojených znalostí a schopností žáka popsat, shrnout a 
vyhodnotit prováděná měření. 
Hodnocena je schopnost žáka pracovat se získanými informacemi, získávat informace z 
různých zdrojů a následně je vyhodnocovat, schopnost komunikovat a spolupracovat, tvořit 
dokumentaci a v konečné fázi obhájit zvolené postupy a výsledky své práce. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENC   
 
Klí čové kompetence: 
 
Kompetence k učení 
žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, s porozuměním poslouchá mluvené projevy a 
pořizuje si poznámky, využívá ke svému učení vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných lidí, učí 
se sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 
svého učení od jiných lidí, poznává možnosti svého dalšího vzdělání v oboru. 
 
Kompetence k řešení problémů 
žák se učí porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhovat způsob 
řešení, ověřit a vyhodnotit správnost zvoleného postupu. Při řešení úkolů uplatňuje logické a 
matematické myšlenkové operace, volí pomůcky a literaturu vhodné pro splnění úkolů, 
spolupracuje s jinými lidmi (týmové řešení). 
 
Komunikativní kompetence 
žák zpracovává konkrétní projekty v písemné i elektronické formě, dodržuje technické normy, 
odbornou terminologii a pracovní postupy. 
Projekty tvoří v písemné i grafické podobě, přehledně a jazykově správně. Aktivně se účastní 
diskusí, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, obhajuje své názory a řešení, 
respektuje názory druhých. Umí se orientovat v pracovních postupech a písemných zadáních. 
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Personální kompetence 
žák se učí efektivně pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky, využívat ke svému učení 
zkušeností jiných lidí a získaných pracovních návyků, učit se i na základě zprostředkovaných 
zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně 
reagovat, přijímat radu i kritiku. Učí se pracovat v týmu a odpovědně plnit svěřené úkoly. 
 
Sociální kompetence 
žák se učí přijímat a odpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje návrhy druhých, přispívá k 
vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhá předsudkům 
a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 
 
Samostatnost při řešení úkolů 
žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu, určit prostředky a způsoby vhodné pro jeho 
uplatnění, využívat vědomostí, dovedností a zkušeností, nabytých dříve. Praktickou činností 
se učí přesnosti a pečlivosti, osvojuje si pracovní postupy a návyky. 
 
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií 
žák se učí pracovat s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí 
se používat nový aplikační software, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z 
celosvětové sítě internet. 
 
Aplikace matematických postupů 
žák se učí při řešení praktických úloh použít vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé 
formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata a převody jednotek). 
Sestavuje ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků. Využívá znalostí 
vzorců ke stanovení potřebných parametrů. 
 
Pracovní uplatnění 
žák získává přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 
připravuje se být schopen přizpůsobit se měnícím se pracovním podmínkám. 
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Občan v demokratické společnosti 
Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností a 
dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 
 
Člověk a životní prostředí 
Žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané měřící metody a pracovní 
postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, učí se uplatňovat nejen kritérium 
ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické - vliv člověka na živou přírodu. 
 
Člověk a svět práce 
Žák si uvědomuje význam a důležitost technického měření a dokumentace v praxi a pro jeho 
uplatnění na trhu práce. Je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
Žák využívá prvků moderních informačních a komunikačních technologií, efektivně je 
využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném řešení praktických úkolů. 
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování konstrukcí 
Informa ční a komunikační technologie 
Fyzika 
Technická fyzika 
Technické kreslení 
 

Technická měření 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
4. ročník 

Žák 
- zná školní laboratorní rád; 
− vyjmenuje zásady první pomoci v laboratoři 

Úvod, laboratorní řád, 1. Pomoc 

− vyjmenuje základní jednotky v soustavě SI; 
− umí vyjádřit vztahy mezi násobky jednotek; 
− změří délku pásmem 

Míry délkové, plošné, obloukové, převody 
měr a měření pásmem 
- Měrové jednotky, měřítka 
- Délkové jednotky 
- Úhlové jednotky 
- Měření délek pásmem 

 
- zná základní rozdělení měřidel a jejich 
použití; 
- zná základní zásady a normy v oblasti 
certifikace a jakosti výrobků; 
- uplatňuje při měřeních znalost základů 
metrologie a teorie chyb; 
- měří s potřebnou přesností délky různými 
měřidly a měřícími přístroji; 
- měří úhly, tvary a jakost povrchu; 
- zná metody zkoušek povrchových a 
vnitřních 
vad bez porušení materiálu; 
- měří součásti se závity; 
- seznámí se s přístroji a zařízeními ke 
komplexnímu měření rozměrů a kontrole 
geometrických tvarů součásti; 
- zapisuje, zpracovává, analyzuje a 
vyhodnocuje výsledky měření, zpracovává 
zprávy a protokoly o měřeních; 
- využívá k uvedeným činnostem výpočetní 
techniku s příslušnými aplikačními programy 

Měřidla 
Jednotky SI; 
Teorie chyb; 
Lícovací soustava; 
Statistická měření; 
Měřidla délková; 
Kalibry; 
Měřidla úhlů; 
Úchylkoměry; 
Měření drsnosti povrchu; 
Měření tvrdosti; 
Tahová zkouška; 
Měření vrubové houževnatosti; 
Měření závitů; 
Měření povrchových a vnitřních vad bez 
porušení materiálu; 
Měření tloušťek povrchových vrstev; 
Ergonomická měření.. 

 
- navrhuje a předepisuje materiály; 
- umí vysvětlit číselné značení materiálů; 
- zná výrobu surového železa, oceli, litin; 
- zná základní vlastnosti materiálů a jejich 
zkoušení; 

 
Technické materiály 
- rozdělení a použití; 
- výroba; 
- vlastnosti a zkoušení; 
- základy metalografie; 
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- zná typy krystalových mřížek; 
- zná význam a využití rovnovážného 
diagramu; 
- zná základní způsoby tepelného 
zpracování; 
- vysvětlí jejich účel a použití. 
 

- tepelné zpracování. 

- rozumí terminologii pružnosti a pevnosti; 
- rozumí závislosti mezi zatížením, 
deformacemi a napětím; 
- zná zkoušku tahem; 
- zná základní zákon pružnosti a pevnosti; 
- charakterizuje namáhání, zná pevnostní 
rovnice; 
- zná oblast pružného a nepružného vzpěru. 

Pružnost a pevnost 
- namáhání na tah a tlak; 
- namáhání na smyk; 
- namáhání na krut; 
- namáhání na ohyb; 
- vzpěr. 

− seznámí se s principem nivelace; 
− orientuje se v nivelačním zápisníku a 
dokáže jej vypočítat. 

Nivelace 
- Princip nivelace 

− zvládne vytyčení čtvercové nebo 
obdélníkové sítě; 
− umí merit záměry stranou a zapisovat do 
zápisníku; 
− orientuje se ve výpočtu jednotlivých výšek 
bodu záměrou stranou; 
− rozumí a zvládá výpočet kubatury z 
naměřených relativních výšek. 

Plošná nivelace 
Zjištění konfigurace terénu pomocí plošné 
nivelace 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
TECHNICKÉ KRESLENÍ 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
1. ročník – 2 hodiny týdně 
2. ročník – 2 hodiny týdně 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vzdělávání v oblasti technického kreslení přispívá k rozvoji základních vlastností budoucího 
technika a umožní mu orientaci v technickém problému v návaznosti na další obory 
vzdělávání. Zaměřuje se na aplikaci získaných dovedností v jeho budoucím profesním životě. 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Technické kreslení je postaveno na základech geometrie učiva základní školy, které postupně 
rozvíjí. Předmět vede k rozvíjení prostorové představivosti. Velká pozornost je věnována 
oblastem normalizace a technické dokumentace, zobrazování těles jak v prostoru tak v rovině, 
kótování, tolerování a předepisování drsnosti povrchu, v návaznosti na předmět CAD systémy 
a Praxe. Další oblast tvoří kreslení normalizovaných strojních součástí dle platných norem. 
Poslední část tvoří kreslení sestavných výkresů spolu s úplnou výkresovou dokumentací.  
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ HODNOT A PREFERENCÍ 
Žák je výukou veden k tomu, aby po skončení studia byl schopen: 
 
- správně přečíst výkres a výkresovou dokumentaci; 
- správně graficky řešil technické problémy; 
- orientoval se v oblasti platných státních, evropských a mezinárodních norem; 
- rozlišoval různé druhy výkresové dokumentace; 
- s pomocí výpočetní techniky byl schopen dovést zadaný úkol do konce, včetně vypracování 
dalších náležitostí dokumentace; 
- byl schopen výsledky své práce prezentovat před kolektivem spolupracovníků a obhájit je. 
 
POJETÍ VÝUKY 
Výuka je členěna do dvou částí , kdy první tvoří teoretický výklad problému a druhou pak 
vlastní práce studenta, kdy student je veden učitelem k samostatné práci. Důraz je kladen na 
přesnost, pečlivost a návaznost na další oblasti vzdělávání. 
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Ve výuce je zařazováno kreslení dle modelů ke zlepšení představivosti studenta, která je 
nezbytná pro jeho budoucí povolání. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Základem pro hodnocení 
žáka jsou výsledky při plnění zadání. Důraz je kladen na technickou správnost řešení a 
grafickou úpravu úkolu. V rámci teoretických řešení je využíváno běžné zkoušení ústní i 
písemné dle požadavků klasifikačního řádu. Důraz je kladen na důkladný rozbor práce 
jednotlivých žáků formou obhajoby před kolektivem žáků. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ  A APLIKACI 
PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  
Díky  výuce je student veden k rozvoji komunikativních dovedností, s důrazem kladeným na 
obhajobu své práce. Je veden k využívání platných norem a tvorbě výkresové dokumentace, 
kde plně zúročí své znalosti předmětu. Je veden k přesnosti a preciznosti pro další roky výuky 
a pro budoucí povolání technika. Technické kreslení studenta vybaví potřebnými znalostmi 
pro jeho budoucí profesi. Na předmět technické kreslení úzce navazují předměty využívající 
získaných dovedností jako je deskriptivní geometrie, informativní a komunikativní 
dovednosti, technická měření, CAD systémy, praxe apod. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování konstrukcí 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček v CAD systémech 
Informa ční a komunikační technologie 
 
 
 

Technické kreslení 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. – 2. Ročník 

 
Žák zná… 
 
-druhy čar, měřítka, formáty výkresů, 
-povinnou a doporučenou výbavu výkresu; 
- základy normalizace; 
 
- základy technického zobrazování těles do 
průměten, používá promítání do 3 kvadrantů 
- využívá znalostí při volbě potřebného počtu 
průmětů; 
- samostatně rozhoduje o vhodnosti použití 
druhu pohledů; 
- využívá znalostí řezů a průřezů, 
zjednodušování pohledů; 
 
 

 
 
 
Význam TEK a normalizace 
 
 
 
Zobrazování těles na technických výkresech 
1. Promítání 
2. Řezy a průřezy, šrafování 
3. Zjednodušování obrazů 
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- správné řešení umístění tělesa v prostoru 
pro určení základních pohledů; 
- doplňuje nezakreslené detaily v pohledech; 
- správně řeší řezy a průřezy těles; 
 
 
- správné řešení kótování jednoduchých i 
složených těles; 
- správnou volbu soustavy kót v návaznosti 
na předmět strojírenská technologie a praxe; 
 
 
 
 
- základní pojmy pro tolerování, kreslí 
toleranční pole s pomocí tabulek; 
- rozpoznává soustavy uložení (jednotná 
díra,hřídel, nesoustavné uložení…); 
- samostatně vyhledává doporučená a 
přednostní uložení; 
- samostatně pracuje s tabulkami; 
- podstatu a nutnost geometrických tolerancí 
tvaru a polohy; 
 
 
 
- základní pojmy a princip posuzování 
drsnosti povrchu; 
- souvislosti s předmětem strojírenská 
technologie a kontrola a měření; 
- parametry pro posuzování drsnosti; 
 
 
 
- základy tepleného zpracování a 
protikorozních povlaků a umí předepsat 
jejich aplikaci na součást; 
- práci s tabulkami při kreslení 
normalizovaných i nenormalizovaných 
součástí; 
-návaznost na předměty CAD systémy a 
Praxe 
-tolerování a předepisování drsnosti povrchu 
pro funkční i nefunkční plochy; 
 
 
 
 
- základy technologie výroby svarků a odlitků 
na základě těchto dovedností umí nakreslit, 

Kreslení dle modelů 
 
 
 
 
 
Kótování těles 
1. Základní pojmy 
2. Soustavy kót 
3. Kótování jednoduchých i složených těles 
 
 
 
 
Tolerování těles 
1. Základní pojmy 
2. Soustavy uložení 
3. Typy uložení 
 
Tolerování tvaru a polohy 
1. Souosost 
2. Rovnoběžnost 
3. Rovinnost 
 
 
 
Drsnost povrchu 
1. Základní pojmy 
2. Ra, Ry, Rz 
3. Praktická řada drsností 
4. Posuzování povrchu 
 
 
 
Předepisování úpravy povrchu a tepelného 
Zpracování 
 
Kreslení strojních součástí 
1. Šrouby a matice, podložky 
2. Kolíky, čepy, závlačky, pojistné kroužky 
3. Hřídele 
4. Ložiska 
5. Ozubená kola 
6. Klínové řemenice 
7. Řetězová kola, rohatky, západky 
8. Pružiny 
 
 
Kreslení svarků a odlitků 
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okótovat a tolerovat jednoduchou součást; 
 
- podstatu návrhu nýtu a nýtované  
konstrukce; 
 
 
- základy rozvíjení obrazů pro výrobu  
- svarku z trubek. 

 
 
Nýty a nýtované konstrukce 
1. Nýty 
2. Nýtované konstrukce 
 
Potrubí a rozvinuté pláště 
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Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován: 
- ve 2. a 3.  ročníku po 2 hodinách týdně. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět rozvíjí prostorovou představivost, technické myšlení, kreativitu a grafické 
dovednosti. Student si dokáže představit vztahy mezi útvary v prostoru a vymodelovat útvar v 
prostoru podle jeho obrazů. Seznámí se s různými zobrazovacími metodami. Pomocí těchto 
metod zobrazí technické objekty a konstruuje křivky užívané v technické praxi. Využívá při 
tom jak klasických, tak moderních prostředků pro grafickou komunikaci. 
Deskriptivní geometrie přispívá k estetické výchově. Získané vědomosti student uplatní v 
matematice a v odborných předmětech. 
Předmět je součástí obsahového okruhu grafická komunikace a průmyslový design. 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Deskriptivní geometrie je rozdělena do několika na sebe navazujících celků. V těch se 
studenti postupně seznámí se základními principy a druhy promítání, s polohovými a 
metrickými vlastnostmi geometrických útvarů v prostoru, se zobrazováním bodů, přímek, 
rovin, průmětů těles, řezů, průniků v Mongeově promítání a v pravoúhlé axonometrii, s 
konstrukcí sítí těles, kuželoseček i technických křivek. 
Komplexnost předmětu vede k rozvoji prostorové představivosti, kterou formy zobrazení 
trojrozměrných objektů do roviny vyžadují. 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka směřuje k tomu, aby student po ukončení vzdělávacího procesu interpretoval správně 
graficky své myšlenky a návrhy, řešil samostatně zadávané úlohy, rozlišoval různé způsoby 
promítání a dovedl je vhodně zvolit pro své grafické vyjádření, uplatňoval tyto grafické 
poznatky v běžném životě a v dalším vzdělávání. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Velkou část výuky deskriptivní geometrie zaujímá samostatná práce, kterou žáci vykonávají 
pod dozorem vyučujícího ve škole nebo doma formou grafických prací. Důraz je kladen na 
přesnost a pečlivost.  
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Tento předmět má studenta vybavit dovednostmi využitelnými v praxi, proto zařazuje do 
výuky učivo zaměřené na různé oblasti aplikace deskriptivní geometrie. Při výuce jsou 
problémy znázorňovány pomocí pomůcek a modelů, což je důležité pro lepší pochopení 
problému. 
Učební osnova je určena pro výuku deskriptivní geometrie v rozsahu 4 týdenních 
vyučovacích hodin za studium, které jsou soustředěny po 2 hodinách do 2. a 3. ročníku. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. 
Vědomosti studentů budou ověřovány průběžně převážně písemnou formou, nejčastěji 
doplňováním do předem připraveného zadání. Dovednosti pak prostřednictvím předepsaných 
grafických prací. Na těchto pracích bude hodnocena správnost, přesnost, pečlivost a dodržení 
termínu odevzdání. Do hodnocení je zahrnut i přístup žáka k vyučovanému předmětu a k 
plnění studijních povinností. 
Důraz je kladen na to, aby podmínky hodnocení byly motivační, v co největší míře 
obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebe posuzování, kolektivního hodnocení, 
individuálního přístupu a aby podporovaly talentované studenty. 
 
 
 PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
  A  APLIKACI PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Mezi nejdůležitější kompetence , které se rozvíjejí vyučováním deskriptivní geometrie, patří 
diskuse o možnostech způsobu a počtech řešení, technické myšlení, prostorová představivost, 
vyhodnocení správnosti postupu, odborné vyjadřování, zpracování poznatků z odborné 
literatury a internetu. 
V rámci předmětu deskriptivní geometrie jsou nejvíce zastoupena tato témata: 
 
Občan v demokratické společnosti 
 – žáci si v hodinách vzájemně vypomáhají, respektují rozdílnou zručnost každého jedince a 
jsou vedeni ke slušnému chování. 
 
Informa ční a komunikační technologie  
– žáci se seznamují s počítačovými programy, které pomáhají při řešení grafických úloh. 
 
Člověk a svět práce 
 – žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, důslednosti a dodržování termínů při odevzdávání  
grafických prací. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Matematika: využití matematické gramotnosti při sestavování konstrukcí 
Informa ční a komunikační technologie 
Technické kreslení 
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Deskriptivní geometrie 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
2. ročník 

 
Žák 
 
- je seznámen s významem, úlohou a vývojem 
- deskriptivní geometrie; 

 
- Úvod do deskriptivní geometrie 
 
 
 

- vysvětlí principy promítání a rozlišuje 
druhy promítání; 
- ovládá základy pravoúhlého promítání; 
- dokáže sestrojit tělesa ve volném 
rovnoběžném promítání; 

Základy deskriptivní geometrie 

- zná základní stereometrické věty; 
- rozlišuje vzájemnou polohu přímek a rovin; 
- umí řešit polohové konstrukční úlohy; 
- dokáže definovat pojmy odchylky přímek a 
rovin, vzdálenost bodů, přímek, rovin; 
- ovládá kolmost přímek a rovin; 
- má základní představu o shodných 
zobrazeních v prostoru 
- aplikuje 

Stereometrie 
- polohové vlastnosti; 
- metrické vlastnosti; 
- shodná zobrazení v prostoru; 

- popisuje sdružení průměten 
- sestrojí průměty bodů, přímek,úseček a 
rovin i ve zvláštních polohách; 
- zobrazí bod, přímku a obrazec v rovině; 
- zná hlavní a spádové přímky roviny; 
- určí vzájemnou polohu přímek, rovin, 
přímky a roviny; 
- zobrazí přímku kolmou k rovině a rovinu 
kolmou k přímce 
- řeší vzdálenosti a odchylky; 

Mongeovo promítání 

- orientuje se v otáčení a sklápění; 
- provádí otáčení rovinných útvarů; 
- sestrojí průměty hranatých těles i v obecné 
poloze a jejich sítě; 
- provádí řez hranolu a jehlanu rovinou; 
- určí průsečíky přímky s hranolem a 
jehlanem; 
- rozpozná a aplikuje samostatně tyto 
konstrukční postupy v zadaných úlohách. 

Průměty rovinných útvarů a hranatých těles 
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3. ročník 
- rozumí pojmu rovinné a prostorové křivky; 
- vysvětlí pojmy elipsa, hyperbola a 
parabola; 
- orientuje se ve vlastnostech kuželoseček 

Kuželosečky 
- rovinné křivky; 
- elipsa, hyperbola a parabola; 

- umí sestrojit pravoúhlý průmět kružnice; 
- sestrojí průměty válce i v obecné rovině a 
jeho síť; 
- je schopen určit řez válce rovinou; 
- sestrojí průměty kužele i v obecné rovině a 
jeho síť; 
- je schopen určit eliptický, hyperbolický a 
parabolický řez kužele rovinou; 
- umí sestrojit kulovou plochu a řezy na 
kulové ploše; 

Průměty rotačních těles 
- válec a jeho vlastnosti; 
- kužel a jeho vlastnosti; 
- kulová plocha; 

- dokáže určit průniky hranatých těles; 
- dokáže sestrojit průniky rotačních těles 

Průniky t ěles  
 
 
 

 
princip otáčení průměten v pravoúhlé 
axonometrii; 
- určí axonometrické průměty bodů, přímek 
a rovin; 
- dokáže zobrazit obrazec v rovině;; 
- sestrojí tělesa a určí jejich řezy; 
 
 
 

Pravoúhlá axonometrie 

- rozlišuje mezi rovinnými a prostorovými 
křivkami; 
- orientuje se v konstrukci technických 
křivek; 
- vysvětlí příklady užití křivek v technické 
praxi. 
 

Technické křivky 
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17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
PRÁVO 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován v 1. a 2. ročníku vždy po 3 vyučovacích hodinách týdně.  
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět právo má poskytnout žákům obecný přehled o právním systému a právním řádu 
České republiky a naučit je pracovat s právními prameny. Vzhledem k tomu, že pojetí 
vyučovacího předmětu by mělo být ucelené  zahrnuje v sobě jak téma „člověk a právo“ tak i 
obsahový okruh  „právo a veřejná správa“ Žák by měl získat znalosti z oblasti teorie státu a 
práva, ústavního práva, občanského,rodinného práva a správního práva. Žák by se měl umět 
správně orientovat a řešit běžné právní problémy osobního i profesního života.  Výchovným 
záměrem je vést žáky k pochopení úlohy státu a významu práva v demokratické společnosti. 
Předmět právo klade důraz nejen na rozvoj logického myšlení žáků, ale především na 
prohloubení komunikativních schopností žáka, který při výuce předmětu získává dovednost 
pracovat s právními termíny, přesně a správně formulovat své myšlenky a na tomto základě 
rozvíjí své komunikativní schopnosti. Žák chápe, která jednání v naší společnosti jsou 
vnímána jako protiprávní. Je schopen rozlišovat dle závažnosti jednání, ve kterých případech 
se bude jednat o přestupek a kdy může být naplněna skutková podstata trestného činu.  
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Žák získá během svého dvouletého studia předmětu dovednosti pracovat s právními prameny 
a operovat s právními pojmy. Učivo je rozvrženo dle stoupající obtížnosti a vzájemné 
návaznosti, takže žák získává nejdříve znalosti z právní terminologie a ústavního práva. Na 
tyto základy navazují znalosti z práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního a 
živnostenského.  V oblasti správního práva a přestupkového řízení je kladen vyšší důraz na 
zvládnutí problematiky se schopností praktické aplikace. Ve výuce je nutné přihlížet k učivu 
jiných předmětů, které s předmětem právo souvisejí. 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: 
- rozpoznal protiprávní chování a jednání a uměl je právně kvalifikovat; 
- dovedl zahájit a vést správní řízení o přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu daných 

kompetencí; 
- prováděl nezbytná šetření ve věci včetně dokazování; 
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- vedl příslušnou právní dokumentaci; 
- navrhoval právní postupy při řešení šetřených problémů; 
- reagoval na změny zákonů týkajících se právních norem; 
- odhadoval důsledky protiprávního jednání; 
- navrhoval a zdůvodňoval postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání. 
- respektoval lidská práva obsažené v Ústavě ČR a LZPS 
- využíval svých právních znalostí pro pomoc občanům  
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Výuka předmětu právo je rozčleněna do dvouletého studia a klade důraz na sepětí teorie a 
praxe. Proto je nutné v rámci výuky předmětu připravit pro žáky besedy s policejními orgány, 
státními zástupci, soudci a pracovníky orgánů státní správy a samosprávy. Vhodná je i účast 
na soudním jednání. Spojení teoretických vědomostí s praktickými dovednostmi musí žáci 
prokázat i v rámci projekčních dnů, kde mají v praxi realizovat své teoretické znalosti. Velký 
význam je kladen na důkladné opakování učiva, shrnutí, zobecnění poznatků a praktické 
dovednosti při právních činnostech. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Předmět právo klade důraz na rozvoj komunikativních schopností žáka, a proto by při 
hodnocení měla být stěžejním ukazatelem ústní zkouška. Toto zkoušení, které by mělo být 
minimálně jednou u každého tématického celku, by mělo doplňovat testové a písemné 
zkoušení. V písemném zkoušení hodnotí vyučující především žákovu samostatnost, schopnost 
pracovat s právními prameny a věcnou správnost řešení problémových úkolů, zaměřených 
především na praktickou realizaci. Součástí hodnocení musí být přihlédnutí k seminární práci 
zaměřené na rozvoj logického myšlení žáka.  
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
- jednali odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu 

veřejném; 
- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, 

vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 
- jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot; 
- aktivně se zajímali o vývoj práva v ČR, jakož i politické a společenské dění nejen u nás i ve 

světě, ale i o veřejné záležitosti lokálního charakteru; 
- zpracovávali právní texty především v oblasti občanského a správního práva, různé pracovní 

materiály, při kterých se snažili dodržovat jazykové i stylistické normy a používali odbornou 
terminologii; 

- orientovali se v našem právním systému a právním řádu, rozuměli základním právním 
pojmům, pracovali se zdroji právních informací; 

- znali působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy; 
- pracovali s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu; 
- uplatňovali dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním a písemném styku 

s občany a s institucemi; 
- osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit; 
- uměli vhodně komunikovat s budoucími zaměstnavateli; 
- dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany, hygienické předpisy a zásady. 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  177 

 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Hlavním průřezovým tématem vzdělávání v právních disciplínách je téma „Ob čan 
v demokratické společnosti“. Již v prvním ročníku v rámci „Teorie státu a práva“ a 
„Ústavního práva“ se žáci seznámí se základy demokratické společnosti a na příkladech si 
vysvětlí rozdíl v demokratickém a nedemokratickém pojetí státu. Zvýšená pozornost bude 
věnována správné pozitivní hodnotové orientaci žáků a rozvíjení jejich osobních a sociálních 
kompetencí především ve vzatu k demokratickému občanství. Rozvíjení znalosti v občanském 
právu umožní žákům lépe pochopit postavení občana v demokratické společnosti z hlediska 
jeho práva, svobod, ale i odpovědnosti vůči druhým.  
Výuka pracovního, obchodního a živnostenského práva především v rámci druhého ročníku, 
vhodně rozvíjí a doplňuje průřezové téma „Člověk a svět práce“. V rámci řízené výuky, se 
žáci seznámí se svými právy, ale i povinnostmi ve vztahu, zaměstnanec – zaměstnavatel. 
V praktické činnosti si vyzkoušejí kontakt se zaměstnavatelem, přípravu a vlastní vznik 
pracovního poměru. V oblasti soukromého podnikání budou připraveni teoreticky, ale i 
prakticky na založení firmy či živnostenského podnikání. 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Předmět právo souvisí s předmětem  kynologie a Speciální tělesná výchova , kterým tvoří 
určitý teoretický podklad. V rámci praktických aplikací naváže mezipředmětové vztahy 
s předměty: ICT, ale i s předmětem český jazyk. 
 
 
 
 
 

Předmět: Právo 

Očekávané výstupy 
(kompetence) 

Učivo 

  

1. ročník 
Žák: 
- je schopen vysvětlit pojem právní stát, jeho 

znaky a funkce, formy vlády a druhy 
demokracií; 

- rozumí pojmu demokratická a 
nedemokratická forma vlády; 

- chápe pojem demokracie, jako cesty ke 
svobodě člověka; 

- uvede příklady právní ochrany a právních 
vztahů; 
 

1. Úvod do teorie státu a práva 
- cíle a obsah předmětu 
- metody a formy studia s právními prameny 
- jednotlivé formy vlády v historii i 

současnosti 
- demokracie jejich druhy v současném světe 
- demokratický stát, jako ochránce práv 

jednotlivce 
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- definuje pojem právo a právní norma; 
- zná a umí vysvětlit, z čeho se skládá právní 

norma; 
- je schopen vysvětlit jaké druhy právních 

norem známe a jaký význam má rozlišení 
platnosti a účinnosti právní normy; 

- je schopen popsat velké právní systémy a 
vysvětlí, v čem se liší evropský 
kontinentální právní systém od anglo-
amerického právního systému; 

- umí analyzovat rozdíl mezi normativními 
právními akty a interními normativními 
instrukcemi, uvede praktické příklady; 

2. Základní pojmy teorie práva 
- právo a stát 
- právo, svoboda, morálka 
-  právní řád 
- prameny práva 
- velké právní systémy 
- právní normy 
- znaky prvky a struktura právní normy 
- druhy právních norem, jejich platnost a 

účinnost 
- právní vztahy 
- právní odpovědnost 
- normativní právní akt a jeho druhy 
- opakování 
 

- popíše Ústavu ČR a LZPS jako základ 
právního systému ČŘ; 

- je schopen vyjádřit vlastními slovy dělbu 
moci a rozlišit úkoly moci zákonodárné, 
výkonné a soudní; 

- zná zákonodárný proces a ví, jak vznikají 
zákony v ČR, kdo je navrhuje, jak jsou 
projednávány, schvalovány a vyhlašovány; 

- umí popsat postavení prezidenta republiky 
v rámci výkonné moci a jeho kompetence; 

- umí zaujmout stanovisko k úloze územní 
samosprávy v rámci decentralizace stání 
moci; 
 

3. Ústavní právo 
- pojem ústavního práva a prameny ústavního 

práva 
- moc zákonodárná 
- moc výkonná  
- moc soudní 
- Parlament ČR a zákonodárný proces – 

videoprojekce 
- Prezident ČR 
- územní samospráva dle Ústavy ČR 
- opakování 

- je připraven vysvětlit důvody vzniku 
Listiny základních práv a svobod a její 
návaznost na mezinárodní dokumenty; 

- definuje  LZPS, jako základ veškerých práv 
občanů a může vysvětlit, jak z tohoto 
základě je postavena celá struktura 
právního systému ČR; 

- je schopen uvést příklady základních práv a 
svobod člověka a jejich nutnou existenci 
obhájit; 
 

4. Listina základních práv a svobod 
- vznik a význam LZPS 
- vztah LZPS a právního řádu ČR 
- jednotlivé občanské práva¨ 
- generování práv a svobod v rámci 

projektové metody a seminární práce 
k jednotlivým právům. 
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- definuje soustavu soudu v ČR, zná 
postavení soudce a umí vlastními slovy 
popsat nestrannost a nezávislost soudu; 

- vyjmenuje úkoly policie při zajišťování 
bezpečnosti; 

- vysvětlí postavení státního zastupitelství, ví 
kdo to je státní zástupce a jaké jsou jeho 
úkoly; 

- zná funkci advokáta a jeho úkoly; 
- je schopen popsat činnost notáře; 

 

5. Soudy, policie, státní zastupitelství, 
advokacie, notářství 
- soustava soudů v ČR, postavení a oprávnění 

soudců 
- Policie ČR její úkoly a postavení 
-  státní zastupitelství, úkoly a postavení 
- advokát a Advokátní komora ČR 
- notář a jeho úkoly 

 
- chápe význam občanského práva, umí ho 

definovat a zařadit do systému práv a v ČR; 
- vysvětlí kdo je subjektem v občanském 

právu, co je to právní subjektivita a kdy je 
člověk způsobilý k právům a povinnostem;  

- ví, jak funguje zastoupení v občansko 
právních vztazích, je schopen napsat plnou 
moc ke konkrétnímu úkonu; 

- je schopen vysvětlit vznik právních vztahů 
a uvést příklady možných rozdílu, mezi 
právními úkony a právními událostmi; 

- zná význam času v občanském právu a jeho 
počítání; 

 
- vysvětlí co to je vlastnické právo, jaké 

oprávnění a povinnosti vyplývají 
z vlastnictví; 

- umí rozdělit vlastnictví na individuální a 
spoluvlastnictví, ví, co znamená předkupní 
právo u podílového spoluvlastnictví; 

- chápe vznik společného jmění manželů, ví, 
co patří a co nepatří do SJM; 

- popíše dědění ze zákona a závěti, zná 
dědické skupiny a je schopen obsahově 
zpracovat závěť; 
 

6. Občanské právo 
- pojem a struktura občanského práva 
- subjekty občanského práva a způsobilost 

k právním úkonům 
- zastupování a účel plné moci 
- právní skutečnosti 
- právní akty a právní události 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vlastnické právo, právo v oblasti duševního 

vlastnictví, oprávnění a povinnosti 
- dělení vlastnického práva  
- společné jmění manželů 
- dědění – zpracování závěti 
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- vysvětlí zásady ochrany osobnosti dle 
občanského práva 

- na příkladech popíše možnosti ochrany 
vlastnického práva 

- zná oprávnění a povinnosti občana 
v případě předcházení hrozícím škodám 
 

- vysvětlí, co to je závazkové právo, jak 
vznikají závazky a co to je princip smluvní 
svobody; 

- je schopen zpracovat návrh na uzavření 
smlouvy a ví, jak může probíhat akceptace 
takového návrhu; 

- vysvětlí změny závazků a je schopen 
navrhnout možnost zajištění závazku, 
uvede příklady, jak závazky zanikají; 

- zná obsahy pojmenovaných smluv dle 
občanského zákoníku a je schopen 
zpracovat kupní smlouvu a smlouvu o díle; 

- na příkladu ukáže možné důsledky 
vyplývající z neznalosti smlouvy, včetně 
jejich všeobecných podmínek; 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy 
například podáním reklamace; 

- ochrana osobnosti v podmínkách 
občanského práva 

- ochrana vlastnického práva 
- předcházení hrozícím škodám 
 
 
 
- závazkové vztahy 
- oferta a akceptace smluv   
- změny, zajištění a ukončení závazku 
- pojmenované smlouvy – kupní smlouva a 

smlouva o dílo 
- zpracování návrhu smlouvy 
- příklady všeobecných podmínek běžných 

smluv 
- odpovědnost za škodu 
- reklamační řízení v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 

- popíše vznik manželství a povinnosti 
vznikající tímto aktem mezi manžely, ví, 
jak zákon řeší určování otcovství; 

- je schopen vysvětlit neexistenci a 
neplatnost; 

- zná pojmy osvojení, poručnictví, 
pěstounství, opatrovnictví a ústavní 
výchova; 

- umí popsat vzájemné vyživovací povinnosti 
mezi rodiči a dětmi; 

- zná obsah činnosti odboru sociálně právní 
ochrany dětí a vybrané ustanovení zákona o 
rodině; 

- ví, kde se obrátit v případě násilí páchaného 
v rodině a kde získat pomoc v této oblasti; 

- je seznámen s trestnou činností páchanou 
na dětech a s postupem v těchto případech; 

 

7. Rodinné právo 
- vznik manželství 
- neexistence a neplatnost manželství 
- vztahy mezi manžely 
- zánik manželství 
- určení rodičovství 
- pěstounská péče, osvojení, poručenství, 

opatrovnictví 
- vyživovací povinnost 
- podíl státní správy na ochraně rodiny -  

beseda k činnosti OSPOD 
- beseda k domácímu násilí 
- beseda ke kriminalitě páchané na dětech 
- opakování 
 
 

- popíše působnost zákona o osobních 
údajích; 

- zná vybrané pojmy na úseku ochrany 
osobních údajů; 

- je schopen vysvětlit kdo má a za jakých 
podmínek přístup k informacím; 
 

8. Ochrana osobních údajů 
- působnost zákona č. 101/2000 Sb. 
- vymezení pojmů 
- práva a povinnosti při zpracování osobních 
údajů 
- zpracování citlivých údajů 
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- vysvětlí postup při ochraně práv subjektů 
údajů; 

- rozebere skutkové podstaty přestupku a 
správních deliktu na úseku ochrany 
osobních údajů. 

- přístup subjektů k informacím 
- oznamovací povinnost 
- ochrana práv subjektů údajů 
- přestupky a správní delikty na úseku 

ochrany osobních údajů 

2. ročník 
Žák: 
- je schopen vysvětlit pojem obchodního 

práva, jeho vznik a prameny tohoto práva 
v ČR; 

- stanoví předmět obchodního práva a uvede 
příklady právních vztahů vznikajících 
v rámci obchodního práva; 

- popíše rozsah a působnost Obchodního 
zákoníku; 

- vysvětlí, k čemu slouží obchodní rejstřík, 
kdo ho vede a co je jeho obsahem; 

- předvede schopnost aplikovat nabyté 
znalosti, vstoupit pomocí internetu do 
obchodního rejstříku a zde vyhledat 
konkrétní obchodní subjekty a analyzovat 
vyhledané informace; 

-  

 
9.  Obchodní právo 
- úvod do studia obchodního práva 
- předmět obchodního práva 
- definice obchodního práva 
- rozsah a působnost Obchodního zákoníku 
- obchodní rejstřík 

 
 

 
- definuje pojem hospodářská soutěž; 
- umí vysvětlit, kdo jsou soutěžitelé a co to je 

relevantní trh; 
- je schopen stanovit, které jednání může být 

považováno za zneužívání hospodářské 
soutěže; 

- identifikuje jednání, které může být 
považováno za nekalou soutěž; 

- popíše možnosti a formy ochrany 
hospodářské soutěže; 

- na internetu vyhledá kontakt na úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže a popíše, co je 
jeho úkolem; 

 
 
- popíše založení a vznik obchodních 

společností; 
- definuje jednotlivé obchodní společnosti dle 

obchodního zákona; 
- nachází a vysvětluje rozdíly mezi 

jednotlivými společnostmi; 
- vyjmenuje orgány obchodních společností a 

popíše jejich funkce; 
- vysvětlí, co to je družstvo, a uvede příklady 

uplatnění této specifické formy ve 

 
- hospodářská soutěž - pojem 
- soutěžitel a relevantní trh 
- zneužívání hospodářské soutěže 
- nekalá soutěž 
- ochrana hospodářské soutěže 
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jeho 

úkoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
- založení a vznik obchodní společnosti 
- definice a rozbor obchodních společností 
- charakteristika a orgány   obchodních 

společností 
- definice družstva a orgány družstva 
- zrušení obchodních společností 
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společnosti; 
- zobecní, jak dochází k zrušení obchodních 

společností; 
- použije doposud získané informace a 

navrhne a provede zápis, změnu, nebo 
výmaz údajů v obchodním rejstříku; 

 
- vysvětlí obsah obchodních závazkových 

vztahů a jejich druhy; 
- popíše povinnosti smluvních stran; 
- definuje jednotlivé zajišťovací instituty a 

vybere nejvhodnější zajištění například 
kupní smlouvy; 

- rozhodne, co lze považovat za porušení 
smluvních povinností, a dá do souvislosti 
případné následky; 

- zdůvodní, kdy lze žádat náhradu škody, a 
popíše daný postup; 

- uvede případy odpovědnosti za vady  a její 
řešení; 

 

 
 
 
 
 
 
 
- obchodní závazkové vztahy – pojem a 

specifikace 
- povinnosti smluvních stran 
- zajišťovací instituty obchodního zákoníku 
- porušení smluvních povinností a jeho 

následky 
- náhrada škody a odpovědnost za vady 

- popíše a vysvětlí pojem živnostenské 
správy, její členění a stanovené úkoly; 

- definuje živnost a vysvětlí podmínky pro 
udělení jednotlivých živností; 

- vyjmenuje povinnosti živnostníka ve vztahu 
k živnostenským úřadům; 

- uvede, co to je provozovna a jaké 
povinnosti se k této vztahují; 

- vytvoří žádost o vydání živnostenského listu 
a definuje nutné přílohy, vysvětlí možnosti 
zániku živnosti; 

10. Živnostenský zákon 
- pojem a úkoly živnostenské správy 
- členění živnostenské správy 
- pojem živnosti a jejich současné dělení 
- podmínky pro získání živnosti 
- povinnosti živnostníka ve vztahu 

k živnostenskému úřadu 
- provozovna a úkoly živnostníka ve vztahu 

k ní zánik živnosti 

- definuje pojem a předmět pracovního práva; 
- popíše prameny pracovního práva; 
- zdůvodní funkce a působnost pracovního 

práva; 
- označí subjekty pracovního práva; 
- vysvětlí pracovně právní vztahy a tyto 

rozdělí; 
- označí druhy pracovních poměrů a uvede na 

příkladech, k čemu slouží; 
- popíše agenturní zaměstnávání a je schopen 

diskutovat o jeho výhodách a nevýhodách; 
- definuje vznik pracovního poměru a 

vysvětlí, k čemu slouží zkušební doba; 
 

- popíše náležitosti pracovní smlouvy a je 
schopen zpracovat jednoduchou pracovní 
smlouvu pro základní pracovní poměr; 

- porovná rozdíly mezi převedením na jinou 

11. Pracovní právo 
- pojem a předmět pracovního práva 
- prameny pracovního práva 
- funkce a působnost pracovního práva 
- subjekty pracovního práva 
- pracovně právní vztahy a jejich dělení 
- druhy pracovních poměrů 
- agenturní zaměstnávání 
- vznik pracovního poměru a zkušební doba 

 
 
 
 
 

- pracovní smlouva a její náležitosti 
- převedení, přeložení a pracovní cesta 
- překážky v práci na straně zaměstnavatele a 

zaměstnance 
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práci, přeložením na jinou práci a pracovní 
cestou; 

- uvede, jaké mohou být překážky v práci na 
straně zaměstnavatele a zaměstnance; 

- vybaví si rozdíl mezi mzdou a platem, 
shrne, jaké jsou druhy mezd a jaké existují 
příplatky; 

- uvede podmínky pro vznik dovolené a její 
délku, vytvoří žádost pro udělení dovolené;   

- popíše způsoby ukončení pracovního 
poměru a zpracuje žádost o výpověď 
z pracovního poměru; 

- uvede příklady pracovně právní 
odpovědnosti a popíše řešení pracovních 
úrazu; 

 

- mzda, plat a její náležitosti 
- dovolená 
- ukončení pracovního poměru 
- pracovněprávní odpovědnost za škodu a 

pracovní úraz 
 

 

- popíše předmět a systém správního práva; 
- vysvětlí jeho vztah k dalším právním 

odvětvím; 
- uvede příklady členění správního práva; 
- pracuje se základními prameny a normami 

správního práva; 
- pracuje se zdroji právních informací; 
 
 
- popíše jednotlivé subjekty správního práva;  
- analyzuje správně právní vztahy, popíše, 

jak vznikají a čím se řídí; 
- nakreslí schéma veřejné správy, správně 

zařadí jednotlivé orgány a vysvětlí jejich 
postavení a úkoly; 

- shrne zásady činnosti ústředních orgánu 
státní správy; 

 
- porovná činnost veřejné správy a územní 

samosprávy, popíše úkoly a členění územní 
samosprávy; 

- definuje krajské zřízení, vysvětlí rozdíl 
v úkolech samostatné a přenesené 
působnosti a popíše právní akty, které kraj 
vydává; 

- popíše orgány kraje a jejich úkoly; 
- definuje obecní zřízení, vysvětlí rozdíl 

v úkolech samostatné a přenesené 
působnosti a popíše právní akty, které obec 
vydává; 

- popíše orgány obce a jejich úkoly; 
- pracuje se zdroji informací, orientuje se ve 

webových stránkách krajů a obcí a zde 
nalézá potřebné informace; 

12. Správní právo 
- systém správního práva, jeho vztah k dalším 

právním odvětvím 
- členění správního práva 
- základní prameny a normy českého 

správního práva 
- realizace a interpretace norem správního 

práva 
 
- subjekty správního práva 
- správě právní vztahy 
- veřejná správa, vymezení a pojmové znaky 
- zásady činnosti ústředních orgánů státní 

správy 
 
 
 
 
- územní samospráva její členění a úkoly 
- krajské zřízení, jeho členění, úkoly a 

pravomoci v samostatné a přenesené 
působnosti 

- orgány kraje, složení a úkoly 
- obecní zřízení, jeho členění, úkoly a 

pravomoci v samostatné a přenesené 
působnosti, orgány obce, složení a úkoly 
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- definuje soustavu soudů v ČR, jejich 
pravomoci a příslušnost; 

- popíše základní principy soudnictví a 
civilního procesu; 

- dá do souvislosti tyto principy s Ústavou a 
Listinou základních práv a svobod; 

- posoudí rozdíl mezi trestním řízením a 
občansko soudním řízením; 

- vysvětlí, k čemu slouží procesní a hmotně 
právní lhůty a jaké dopady má jejich 
nedodržení; 

- pojmenuje jednotlivé účastníky řízení a 
vysvětlí jejich postavení a práva; 

- uvede jednotlivé procesní úkony  účastníků 
a popíše jakými způsoby se zahajuje 
nalézací řízení, ať již v rámci 
sporného,nebo nesporného řízení; 

 
- uvede obecné náležitosti žaloby a připraví 

jednoduchý návrh žaloby k soudu; 
- analyzuje průběh soudního řízení, popíše 

jednotlivé fáze a vysvětlí jejich úkoly; 
- vyjádří vlastními slovy koncentraci řízení; 
- vysvětlí rozdíl mezi rozsudkem a 

usnesením; 
- vysvětlí, proč lze rozhodnout věc 

rozsudkem pro zmeškání, a definuje 
podmínky pro takové rozhodnutí; 

- uvede příklady, kdy lze rozhodnout bez 
nařízení ústního jednání; 

- porovná platební rozkaz se směnečným 
platebním rozkazem a ukáže rozdíly mezi 
těmito rozhodnutími; 

 
- popíše, co to je právní moc, kdy rozhodnutí 

nabývá právní moci, a vysvětlí, kdy je 
rozhodnutí vykonavatelé; 

- porovná odvolání a mimořádné opravné 
prostředky a vysvětlí podmínky pro jejich 
uplatnění; 

- najde zákonné opatření týkající se nákladů 
řízení a vypočítá přibližné náklady 
soudního řízení dle předloženého příkladu; 

- zdůvodní, kdy lze přistoupit k výkonu 
rozhodnutí, a popíše možné způsoby 
výkonu rozhodnutí. 

13. Občanské soudní řízení 
- soudy, soustava soudů v ČR, pravomoc a 

příslušnost soudů 
- základní principy soudnictví a civilního 

procesu  
- řízení sporná a nesporná  
- účastníci řízení 
- procesní a hmotněprávní lhůty 
- procesní úkony účastníků, zahájení řízení  
- nalézací řízení sporné a nesporné 

 
 
 
 
 
 

- žaloba – pojem a náležitosti  
- průběh řízení 
- koncentrace řízení  
- závěr řízení – rozhodnutí ve věci  
- rozsudek pro zmeškání,  
- rozhodnutí soudu bez nařízení ústního 

jednání 
- platební rozkaz 
- směnečný (šekový) platební rozkaz 

 
 
 
 
 

- právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 
- odvolání  
- mimořádné opravné prostředky, dovolání, 

žaloba na obnovu řízení, žaloba pro 
zmatečnost 

- náklady řízení  
- výkon rozhodnutí 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

KYNOLOGIE 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve 2. pololetí 2. ročníku s dotací 2 vyučovací hodiny týdně. 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět kynologie si klade za cíl seznámit žáky s těmito tématy: 
- podstata služební kynologie a výcviku psa, 
- anatomie a fyziologie psa, 
- složení pachu a vlivy, které na něj působí, 
- taktická činnost psovoda na místě události a jeho prvotní úkony. 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Učivo je zaměřeno na to, aby žák získal kladný vztah ke služební kynologii, což je ulehčeno 
tím, že drtivá většina žáku se v každodenním životě se psy setkává. 
Výuka kynologie směřuje k tomu, aby žák správně používal pojmy, dokázal vysvětlit činnost 
služební kynologie a její poznatky v praktickém životě a orientoval se v současném rozvoji 
služební kynologie a přijímání nových metodik výcviku. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka kynologie směřuje k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 
- pozitivní postoj ke služební kynologii, 
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Mezi základní výukové strategie patří: 
- výklad, 
- ověřovaní poznatků v diskusi, 
- samostatná práce, domácí příprava, 
- prezentace samostatných úkolů žáků před třídou (referáty, seminární práce), 
- exkurze, besedy s kynology, ukázky práce psovoda. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení probíhá následujícími způsoby: 
- písemné a ústní zkoušení, 
- referáty a seminární práce, 
- projevy aktivity v hodinách. 

 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- hloubka porozumění poznatkům v oblasti služební kynologie, 
- schopnost aplikovat poznatky služební kynologie při řešení problémů, 
- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, správné 
porozumění služební kynologii a schopnost analyzovat a řešit problémy.  
 
Předmět kynologie rozvíjí především tyto klíčové kompetence žáků:  
 
a) Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 
- ovládat teoreticky poznatky služební kynologie, metodiku výcviku psa, umět si vytvořit si 

vhodný studijní režim a podmínky, 
- samostatně získávat informace z různých zdrojů, zpracovávat je a využívat ve služební 

kynologii, 
- samostatně si rozšiřovat své vědomostí, prohlubovat dovednosti a ochotně se učit a 

celoživotně vzdělávat. 
 

b) Kompetence k řešení problémů 
- dokázat analyzovat zadání úkolu, 
- získávat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsoby jeho řešení (pomůcky, 

literatura, metody, techniky), 
- kriticky myslet a logicky uvažovat. 

 
c) Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se stručně a srozumitelně, odborně a jazykově správně, aktivně se účastnit 

diskusí, 
- formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých, 
- spolupracovat při řešení problémů. 

 
d) Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 
- přijímat hodnocení a na základě jasných kritérií i individuálně hodnotit své výsledky a 

přiměřeně na ně reagovat, 
- prezentovat vlastní myšlenky a názory, být schopen diskuze, 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části do 
výuky kynologie zařadit. 
 
Učivo předmětu kynologie se dotýká hlavních průřezových témat takto: 
 
a) Občan v demokratické společnosti 
- je kladen důraz na význam služební kynologie, činnosti bezpečnostních sborů a armády při 

zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti státu. 
 

b) Informa ční a komunikační technologie 
- žák je schopen pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií při získávání zejména nových poznatků a zkušenosti v oblasti 
kynologie, 

- umí získávat informace z otevřených zdrojů a pracuje s nimi. 
 

c) Člověk a životní prostředí 
- žáci jsou vedeni k chápání nutnosti ochrany životného prostředí a uvědomění si vlivu 
člověka na živou a neživou přírodu, 

- v žácích je pěstován pozitivní vztah k přírodě (zvířatům). 
 

d) Člověk a svět práce 
- služební kynologie je prezentována i jako alternativa budoucího profesního uplatnění žáků. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah výuky kynologie částečně souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména v těchto 
oblastech (i s přihlédnutím k odbornému zaměření školy): 
 
Právo: zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb., zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb. 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště 
pro vyhledávání informací z oblasti služební kynologie).  
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Předmět: Kynologie 

Očekávané výstupy 
(kompetence) 

Učivo 

  
2. ročník 

Žák: 
- popíše plemena psů a jejich charakteristické 

znaky; 
 

- definuje původ, domestikaci a využití psů 
pro služební kynologii; 

 
- vyjmenuje zákony mající vztah k ošetřování 

a péči o služebního psa; 

1. Úvod do kynologie. 
1.1 Plemena psů, jejich charakteristické znaky; 
 
 
1.2 Původ, domestikace a využití; 
 
 
1.3 Zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb., 
Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb. 
 

 
- charakterizuje organismus a základní 

projevy života; 
 

- popíše kostru, svalovou soustavu a pohyb 
psa; 

 
- charakterizuje chrup psa a jeho nejčastější 

vývojové vady, zažívací ústrojí; 
 
- popíše dýchací ústrojí, krevní oběh, močové 

ústrojí a pohlavní ústrojí psa; 
 
- popíše nervové ústrojí a smyslové orgány 

psa; 
 

2. Anatomie a fyziologie psa. 
2.1 Všeobecný úvod do biologie; 

 
 

2.2 Kostra psa, svalová soustava, pohyb psa; 
 
 

2.3 Chrup psa a jeho vývojové vady, zažívací 
ústrojí; 
 

2.4 Dýchací ústrojí, krevní oběh, močové 
ústrojí, pohlavní ústrojí; 

 
2.5 Nervové ústrojí, smyslové orgány; 

 

 
 
 

- vysvětlí vliv prostředí na psa, přirozené 
vlastnosti psa, jeho obranné reakce, 
vlastnosti čichu, sluchu, zraku a fyzické 
zdatnosti; 
 

- charakterizuje základní hodnoty zdravého 
psa, příznaky onemocnění a základní 
rozdělení nemocí psů; 

 
- definuje nejčastější choroby oční, ušní 

kožní, nervové, choroby dýchacího a 
zažívacího ústrojí;  

- vysvětlí zlomeniny a rány, nakažlivé 
choroby, imunitu, inkubační dobu; 

3. Vliv prostředí na psa, přirozené vlastnosti 
psa, nejčastější onemocnění psa a základy 
poskytnutí první pomoci psu 
3.1 Vliv prostředí na psa; 
3.2 Obranná reakce, čich, sluch, zrak, fyzická 

zdatnost; 
 
 
3.3 Základní hodnoty zdravého psa, příznaky 

onemocnění, rozdělení nemocí; 
 
 

3.4 Nejčastější choroby oční, ušní, kožní, 
nervové; 

3.5 Nejčastější choroby dýchacího a zažívacího 
ústrojí, rány, zlomeniny;  

3.6 Nakažlivé choroby, imunita, inkubační 
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- popíše nejčastější virová, bakteriální a 
parazitární onemocnění;  
 

- popíše způsoby poskytnutí základní první 
pomoci psu v naléhavých a život psa 
ohrožujících situacích 

 

doba, nejčastější virová, bakteriální a 
parazitární onemocnění;  
 

3.7 Základní způsoby poskytnutí první pomoci 
psu 

 
- vysvětlí vznik a stálost pachu;  

 
- definuje složení pachu a vlivy, které na něj 

působí; 
 
- vymezí intenzitu pachu a jeho šíření; 

 
 

- charakterizuje způsob vzniku lidského 
pachu a jeho rozdělení podle charakteru a 
tvoření pachové stopy; 
 

- popíše vlivy, působící na pachovou stopu; 
 

4. Nauka o pachu.  
4.1 Vznik a stálost pachu; 

 
4.2 Složení pachu a vlivy, které na něj působí; 

 
 

4.3 Intenzita pachu; 
4.4 Šíření pachu;  

 
4.5 Tvoření lidského pachu; 
4.6 Rozdělení lidského pachu podle charakteru 

a tvoření pachové stopy; 
 

4.7 Vlivy působící na pachovou stopu; 

 
- definuje typy psů z hlediska vyšší nervové 
činnosti; 
 

- vysvětlí vliv osobnosti psovoda jako 
komplexního podnětu na psa a jeho výcvik; 

 
- charakterizuje metodiku výcviku psů a 

podmíněný a nepodmíněný reflex;  
 
 
- rozdělí základní a speciální výcvik psů a 

jejich charakteristiku;  
- definuje nejčastější chyby při výcviku psa; 

 
- vymezí všeobecné povinnosti psovoda, 

výživu, ošetřování a ustájení služebních 
psů;  

 
- vyjmenuje oprávnění a povinnosti psovoda 

před výjezdem na místo činu, na místě činu 
a po ukončení činnosti na místě činu; 

 

5. Výcvik služebního psa a funkce psovoda. 
5.1 Typy psů z hlediska vyšší nervové činnosti; 

 
 

5.2 Vliv osobnosti psovoda na psa a jeho 
výcvik; 
 

5.3 Metodika výcviku psů, podněty používané 
při výcviku psa, podmíněný a 
nepodmíněný reflex; 

 
5.4 Základní a speciální výcvik psů, nejčastější 

chyby při výcviku psa; 
 

 
5.5 Všeobecné povinnosti psovoda; 
5.6 Výživa, ošetřování a ustájení služebních 

psů; 
 

5.7 Oprávnění a povinnosti psovoda před 
výjezdem na místo činu, na místě činu a po 
ukončení činnosti na místě činu; 

 
- má zkušenost s praktickou činností ve 

služební kynologii;  
- samostatně popíše a vysvětlí jednotlivé části 

služební kynologie.  

6. Služební kynologie v praxi. 
6.1 Návštěva kynologického pracoviště Policie 
ČR spojená s ukázkou práce služebních 
psů; 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
 

PRŮMYSLOVÝ DESIGN 

(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech dvou ročnících následovně: 
- v 1. ročníku jedna hodina týdně 
- ve 2. ročníku v prvním pololetí 2 hodiny týdně 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- získávání zájmu o studium průmyslového designu a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu 
- osvojení obecné problematiky průmyslového designu  a aktivní využití designu  
- získání schopnosti porozumění průmyslového designu 
- získání základních poznatků o vývoji a budoucích trendech průmyslového designu, které 

vycházejí z užitkově funkčních, estetických a ergonomických požadavků na průmyslový 
výrobek z hlediska potřeb spotřebitele i výrobce 

 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz na: 
- rozvíjení prostorové představivosti 
- osvojení znalostí technické dokumentace a technického kreslení 
- rozvíjení znalostí v oblasti vývoje a budoucí trendy průmyslového designu 
- osvojení definice spotřebního předmětu  
- význam designu jako kompletu estetických kategorií 
- osvojení tvarového řešení objektů jednoduchého předmětu s ohledem na technologii 

výroby, materiál, povrchovou úpravou a barevné řešení designu 
- poukázání na vliv barev na psychiku lidí a učení studentů komponovat jednoduché návrhy 
- rozvíjení tvořivosti studentů na jednoduchých pracích vedených v hodinách praktického 

cvičení 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka průmyslového designu směřuje k tomu, aby žáci: 

- získali základní přehled vývoje průmyslového designu 
- rozvíjeli estetické cítění a viděli souvislosti mezi estetikou a ergonomií 
- vytvářeli předpoklady pro chápání průmyslových předmětů z hlediska funkčnosti i jejich 
výtvarných výrazových možností 

 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- organizovaná práce ve třídě 
- skupinová práce v rámci výuky 
- výklad interaktivních prvků do výuky s využitím možností internetu 
- samostatná práce studentů, kterou prezentují před svými spolužáky 
- domácí práce studentů, výtvarné i technické návrhy, které prezentují před svými 

spolužáky 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- projektová práce a praktická cvičení v hodinách 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím průmyslového designu: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost ústně i písemně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění modelu, tvaru, perspektivě, designu a estetice 
- technická správnost řešení a grafická úprava úkolu 
 
Hodnocení výsledků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy následujícími metodami: 
písemné zkoušení, ústní zkoušení, praktická cvičení, domácí práce, prezentace a projekty, 
projevy aktivity v hodině. Základem pro hodnocení žáka jsou výsledky při plnění zadání. 
 
  
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Při výuce průmyslového designu je student veden k rozvoji komunikativních dovedností, s 
důrazem kladeným na obhajobu své práce. Výuka se dotýká pestrého spektra každodenních 
situací a využívá řadu myšlenkových operací. Průmyslový design vybaví studenta potřebnými 
znalostmi pro jeho budoucí profesi. Na předmět průmyslový design navazují předměty 
využívající získaných dovedností jako jsou komunikativní dovednosti, technické kreslení, 
grafická úprava apod. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to 
napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
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Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávat potřebné informace 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání  
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné  
- chápat výhody znalosti průmyslového designu pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
 
 
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích zpracovávát 

informace 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky průmyslového designu. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost, stát, politický systém, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství  
(v rámci celého učiva)  
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita  
- tématický celek „Společnost“ 1.ročník 
 
Žák je veden k aktivitě, schopnosti diskutovat nad zadanými tématy a vlastním řešením. Je 
kladen důraz na komunikaci mezi studenty a aplikaci zásad diskuze se schopností korigovat 
výsledky svého řešení na základě proběhlé diskuze. 
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Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí  
- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 

oboru vzdělání a v občanském životě (v rámci celého učiva) 
- tématický celek „Životní prostředí“ 1. ročník 
 
Žák je veden k ohleduplnosti k životnímu prostředí, hledání alternativních řešení vhodných 
pro 
nové podmínky, učí se uplatňovat nejen ekonomické, ale i ekologické řešení. Uvědomuje si 
nutnost druhotného zpracování surovin a odpadů, třídění nebezpečných odpadů apod. 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR (v rámci celého učiva) 
- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy 
- tématický celek „Vzdělávání“ - 2.ročník 
 
Žák je připravován pro využívání informativních a komunikativních technologií a k 
samostatnosti 
v řešení zadaných úkolů. Řadou úkolů je veden k zohledňování estetického, ergonomického a 
ekonomického hlediska. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
- tvorba žákovských projektů. Tématický celek „Informační technologie“- 2.ročník 
 
Průmyslovým designem je žák veden k získání dovednosti jednoduchého a efektivního 
popisování problému s následným řešením, k osvojení dovednosti vyhledávání zdrojů 
informací 
a orientaci v nich. Je veden k aplikaci estetického hlediska v konfrontaci s efektivností daného 
řešení. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Dějepis 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček v CAD systémech 
Informa ční a komunikační technologie 
Technické kreslení 
Deskriptivní geometrie 
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 Průmyslový design 
Očekávané výstupy 

(komplety) 
Učivo 

 
1. ročník 

 
Žák:  
 
- popíše vývojové tendence průmyslového 
designu od 18. století po současnost 
 
 
 
 
 
- chápe definici spotřebního předmětu  
a jeho vývoje 
 - objasní základní poznatky o vývoji a 
budoucích trendech průmyslového designu, 
- charakterizuje sériovou výrobou 
- rozpozná  typizaci designu 
- rozumí pojmu funkce 
- vysvětlí rozbor designu 
- dovede diskutovat nad zadaným tématem 
- chápe vyjádření pocitu z hlediska designu 
- aplikuje zásady diskuze 
- dovede korigovat výsledky 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
designovým prostředkem 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
perspektivou 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
určeným materiálem 

 
Učivo: 
 
Vývojové tendence průmyslového designu- 
rozdělení do tří etap: 
1. etapa vývoje (1750-1914) 
2. etapa vývoje (1914-1960) 
3. etapa vývoje (1960 - současnost) 
 
Rozvoj průmyslové revoluce 
Počátek průmyslového designu v moderním 
slova smyslu, změna výroby v Anglii a Evropě 
 
Nejvýznamnější tvůrci průmyslového designu 
Platón, X.kniha Ústavy 
Paul Sourian, Racionální krása 
John Ruskin, teorie průmyslového designu 
William Morris, hutí Arts and Crafts 
Petr Behrens (AEG 1907),  
Walter Grophius (Bauhaus 1918) 
Tématický celek „Společnost“ 
Základní poznatky a trendy průmyslového 
designu 
Typizace, zásady funkce 
Diskuze nad perspektivou 
Praktická cvičení s designovým prostředkem 
Praktická cvičení s perspektivou 
Praktická cvičení s určeným materiálem 
 
 
 
 
 
 

 
Žák:  
 
- chápe pojem design 
- rozumí významu designu jako kompletu 
estetických kategorií 
- popíše tvarové řešení objektů jednoduchého 
předmětu s ohledem na technologii výroby, 
materiál, povrchovou úpravou a barevné 
řešení designu 

 
Učivo: 
 
Základní pravidla moderního designu: 
 „Forma odpovídá funkci“ ,Štejn J., Úvod do 
problematiky 
Vztah designu k technice, vědě a umění 
Design jako disciplína 
Vymezení průmyslového designu 
Určující faktory produktu 
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- chápe ergonomii, model v designu 
- rozumí funkčnosti a estetice 
- dokáže objasnit vliv průmyslového designu 
na životní prostředí 
- chápe vliv životního prostředí na člověka, 
stroj a prostředí 
¨- charakterizuje svůj názor na vztah k 
životnímu prostředí 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
předměty 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
materiálem 
- dokáže vypracovat praktická cvičení s 
modely 
 
 

 
Thomas Maldonado a jeho definice 
průmyslového designu 
 
Tématický celek „Životní prostředí“ 
Vliv průmyslového designu na životní prostředí 
Třídění odpadu, vztah k životnímu prostředí z 
hlediska průmyslového designu 
Praktická cvičení s předměty, materiálem 
Praktická cvičení s modely 
 
 

2. ročník 
 
Žák:  
 
- chápe dělení designu 
- zná kritéria průmyslového designu 
- vysvětlí Denkovu charakteristiku kritérií 
designu 
- rozumí chápání umění jako specifické 
výpovědi o skutečnosti; 
- objasní vliv barev na psychiku člověka; 
  
- popíše barevné řešení spotřebního předmětu; 
- charakterizuje vliv barvy na kresbu 
- popíše povrchové úpravy 
- zná antikorozní úpravy 
- vysvětlí využití perspektivy v designu; 
- chápe informativní technologie 
- popíše řešení samostatných úkolů 
- dokáže řešit praktická cvičení v rámci 
informativních technologií 

 
Učivo: 
 
Dělení designu dle institutu prům.designu ČR 
dělení designu dle Design centra ČR 
dělení designu dle Helmuta Seegra 
dělení designu dle odboru prům.designu Fakulty 
strojního inženýrství v Brně 
Kritéria průmyslového designu 
Tématický celek „Vzdělávání“ 
Denkova charakteristika kritérií designu 
Hierarchie vlastností designu 
Vlivy barev na psychiku člověka, na kresbu 
Barvy jako vyjádření  
Úpravy, styly a perspektivy 
Praktická cvičení průmyslové kresby 
Praktická cvičení kresby s využitím perspektivy 
v designu 
Praktická cvičení v rámci informativních 
technologií 
Praktická cvičení řešení samostatných úkolů 
 
 

 
Žák:  
 
-chápe užitkově funkční, estetické a 
ergonomické  požadavky na průmyslový 
výrobek z hlediska potřeb spotřebitele i 
výrobce 
- zná zobrazování jednoduchých a složených 
těles; 
- používá druhy čar na technickém výkrese 

 
Učivo: 
 
Metodika designerského návrhu 
Obecný koncept systematické metodiky 
konstruování 
Ergonomie v průmyslovém designu 
Analýzy nejznámějších metodik 
Přední analytici průmyslového designu ( Hill, 
Chundela, Štein, Johánek, Lazarev, Morgan) 
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- charakterizuje systém CAD 
- rozumí dalším využitelným zdrojům v 
průmyslovém designu 
- zná základní technické  výkresy a jejich 
využití 
- popíše druhy čar, zakreslení těles 
- vyjádří řešení systému - člověk- stroj – 
prostředí 
- dokáže zakreslit tělesa dle praktických 
cvičení technických výkresů 
- umí vyjádřit kresbu člověka 
- chápe vztah člověka k hmotě 
- popíše vztah člověka k práci 

Etapy prací a jejich aplikované členění při 
řešení ergonomického úkolu  
Koncept systematické metodiky konstruování 
Technické výkresy, druhy čar, zobrazování těles 
– využití systému CAD 
Další používané počítačové systémy 
Systém člověk – stroj – prostředí 
Marcus Vitruvius Pollio – proporční schéma 
člověka dle L. Da Vinciho 
Tématický celek „Informační technologie“ 
Praktická cvičení v systému CAD 
Praktická cvičení v dalších systémech 
Praktická cvičení – kresba stroje, nástroje 
Praktická cvičení – kresba člověka 
Praktická cvičení – kresba prostředí ve vztahu k 
člověku a stroji  
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
 

POŽÁRNÍ  PREVENCE A ZDOLÁVÁNÍ  MIMO ŘÁDNÝCH  UDÁLOSTÍ 

(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
- Předmět je vyučován ve 4. ročníku s 2 hodinovou dotací.  
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- získávání zájmu o studium v uvedené oblasti a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu 
- osvojení obecné problematiky požárů , speciální chemie 
- získání schopnosti porozumění problematice prevence požárů 
- získání základních poznatků o organizaci prevence požárů v ČR 
- získání základních poznatků o zdolávání mimořádných událostí 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz na: 
- význam prevence pro vznik požárů 
- rozvíjení znalostí o vzniku a podmínkách požáru 
- osvojení znalostí způsobů hašení požárů 
- rozvíjení znalostí v oblasti zásahů při živelních pohromách 
- osvojení  organizace  a řízení zásahů  
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka požární prevence a zdolávání mimořádných událostí směřuje k tomu, aby žáci: 

- získali základní přehled prevence požárů 
- rozvíjeli znalosti požární problematiky a zdolávání mimořádných událostí 
- vytvářeli předpoklady pro chápání životních hodnot,  vzájemné pomoci v nebezpečných 
situacích 
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POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- organizovaná práce ve třídě 
- skupinová práce v rámci výuky 
- výklad interaktivních prvků do výuky s využitím možností internetu 
- samostatná práce studentů, kterou prezentují před svými spolužáky 
- domácí práce studentů, výtvarné i technické návrhy, které prezentují před svými 

spolužáky 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- projektová práce a praktická cvičení v hodinách 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím průmyslového designu: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost ústně i písemně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění modelu, tvaru, perspektivě, designu a estetice 
- technická správnost řešení a grafická úprava úkolu 
 
Hodnocení výsledků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy následujícími metodami: 
písemné zkoušení, ústní zkoušení, praktická cvičení, domácí práce, prezentace a projekty, 
projevy aktivity v hodině. Základem pro hodnocení žáka jsou výsledky při plnění zadání. 
 
  
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Při výuce požární prevence a zdolávání mimořádných událostí je student veden k rozvoji 
komunikativních dovedností, s důrazem kladeným na obhajobu své práce. Výuka se dotýká 
pestrého spektra krizových situací a využívá řadu myšlenkových operací. Předmět vybaví 
studenta potřebnými znalostmi pro jeho budoucí profesi. Na předmět dále navazují předměty 
využívající získaných dovedností jako jsou komunikativní dovednosti, organizace požární 
ochrany, technické prostředky požární ochrany  apod. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu 
klíčových kompetencí, a to napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávat potřebné informace 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
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Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání  
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné  
- chápat výhody znalosti předmětu  pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
 
 
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích zpracovávat 

informace 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky požární prevence a zdolávání mimořádných událostí. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost, stát, politický systém, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství  
(v rámci celého učiva)  
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita  
- tématický celek „Společnost“ 1.ročník 
 
Žák je veden k aktivitě, schopnosti diskutovat nad zadanými tématy a vlastním řešením. Je 
kladen důraz na komunikaci mezi studenty a aplikaci zásad diskuze se schopností korigovat 
výsledky svého řešení na základě proběhlé diskuze. 
 
Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí  
- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 

oboru vzdělání a v občanském životě (v rámci celého učiva) 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  200 

Žák je veden k ohleduplnosti k životnímu prostředí, hledání alternativních řešení vhodných 
pro nové podmínky, učí se uplatňovat nejen ekonomické, ale i ekologické řešení. Uvědomuje 
sinutnost druhotného zpracování surovin a odpadů, třídění nebezpečných odpadů apod. 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR (v rámci celého učiva) 
- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy 
- tématický celek „Vzdělávání“ - 2.ročník 
 
Žák je připravován pro využívání informativních a komunikativních technologií a 
k samostatnosti v řešení zadaných úkolů. Řadou úkolů je veden k zohledňování 
bezpečnostního hlediska. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
- tvorba žákovských projektů. Tématický celek „Informační technologie“- 2.ročník 
 
Předmětem  je žák veden k získání dovednosti jednoduchého a efektivního popisování 
problému s následným řešením, k osvojení dovednosti vyhledávání zdrojů informací a 
orientaci v nich. Je veden k aplikaci estetického hlediska v konfrontaci s efektivností daného 
řešení. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Dějepis 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček  
Informa ční a komunikační technologie 
Chemie 
Biologie a ekologie 
Organizace požární ochrany 
Technické prostředky požární ochrany 
 
 
 
 

 Požární prevence a zdolávání mimořádných událostí 
Očekávané výstupy 

(komplety) 
Učivo 

 
4. ročník 

 
Žák:  
 
-vyjmenuje právní a normativní dokumenty 
v oblasti požární prevence a charakterizuje je  
- uvede povinnosti fyzických a právnických 
osob 
- vysvětlí úkoly státní správy a samosprávy na 
úseku požární ochrany a popíše jejich postupy 

 
Učivo: 
 
Požární prevence a zjišťování vzniku požárů 
- právní a normativní předpisy v oblasti požární 
prevence 
- povinnosti fyzických a právnických osob 
- výkon státní správy a samosprávy na úseku 
požární prevence 
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- posuzuje požární bezpečnost staveb 
- posuzuje dodržování zásad protipožární a 
protivýbuchové prevence technologických 
zařízení (např. elektrických a energetických 
zařízení) 
 
- vysvětlí podmínky pro rozvoj požáru 
- dodržuje bezpečnostní zásady pro osádku 
vozidla jedoucího k zásahu 
- dodržuje zásady nastupování a vystupování 
z požárního automobilu, způsob zajišťování a 
otevírání dveří požárních automobilů 
- vysvětlí druhy nebezpečí při zdolávání 
mimořádných událostí 
- charakterizuje nebezpečí (očekávané 
zvláštnosti) při standardních zásazích u 
požárů, při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech , pro které je 
jednotka požární ochrany (PO) předurčena, 
- provádí činnosti při zdolávání požárů, 
zdolávání mimořádných událostí při úniku 
nebezpečné látky, vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel a zdolávání ostatních 
technických zásahů 
- provádí činnosti hasiče způsobem chránícím 
vlastní osobu a zasahující tým proti možným 
rizikům 
- vysvětlí organizaci řízení zásahů jednotek 
PO a koordinaci záchranných a likvidačních 
prací IZS 
 

- technologická zařízení 
- požární bezpečnost staveb 
 
 
 
Zdolávání mimořádných událostí 
- požár a podmínky ovlivňující jeho šíření 
- nebezpečí (rizika) u zásahu 
- organizační a operační řízení zásahu 
- hašení požáru za ztížených podmínek 
- hašení požáru za podpory letecké techniky 
- způsoby a postupy zásahu v prostředí 
s nebezpečnou látkou 
- zásahy při živelních pohromách 
- taktika a technika vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel 
- organizace a řízení zásahu dle zákona o 
integrovaném záchranném systému 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

 
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve 3. ročníku s 2 hodinovou dotací: 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- získávání zájmu o studium organizace požární ochrany a vytváření pozitivního vztahu 

k tomuto předmětu 
- osvojení odborných znalostí a dovedností potřebných při plnění úkolů požární ochrany 
- osvojení obecné problematiky organizace požární ochrany  a jejího aktivního využití  
- získání schopnosti porozumění požární ochraně 
- získání základních poznatků o vývoji a budoucích trendech požární ochrany, které 

vycházejí z nároků společnosti a jejího technického vývoje 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz na: 
- rozvíjení právního povědomí v uvedené oblasti 
- osvojení znalostí čtení a porozumění právních norem u požární ochraně 
- rozvíjení znalostí v oblasti integrovaného záchranného systému 
- rozvíjení znalostí v oblasti krizového řízení 
- osvojení definice požární ochrany a mimořádných událostí  
- význam požární ochrany pro společnost i jednotlivce 
- rozvíjení tvořivosti studentů na jednoduchých pracích vedených v hodinách praktického 

cvičení 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka organizace požární ochrany směřuje k tomu, aby žáci: 

- získali základní přehled vývoje požární ochrany a její organizace 
- získali návyky pro výkon služby v jednotkách požární ochrany 
- rozvíjeli a viděli souvislosti mezi požární ochranou a systémem IZS 
- vytvářeli předpoklady pro chápání krizového řízení 
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POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- organizovaná práce ve třídě 
- skupinová práce v rámci výuky 
- výklad interaktivních prvků do výuky s využitím možností internetu 
- samostatná práce studentů, kterou prezentují před svými spolužáky 
- domácí práce studentů, výtvarné i technické návrhy, které prezentují před svými 

spolužáky 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- projektová práce a praktická cvičení v hodinách 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím organizace požární ochrany: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost ústně i písemně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění právním předpisům požární ochrany 
- technická  správnost řešení a grafická úprava úkolu 
 
Hodnocení výsledků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy následujícími metodami: 
písemné zkoušení, ústní zkoušení, praktická cvičení, domácí práce, prezentace a projekty, 
projevy aktivity v hodině. Základem pro hodnocení žáka jsou výsledky při plnění zadání. 
 
  
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Při výuce organizace požární ochrany je student veden k rozvoji komunikativních dovedností, 
s důrazem kladeným na obhajobu své práce. Výuka se dotýká pestrého spektra speciálních 
situací a využívá řadu myšlenkových operací. Organizace požární ochrany vybaví studenta 
potřebnými znalostmi pro jeho budoucí profesi. Na tento předmět navazují předměty 
využívající získaných dovedností jako jsou komunikativní dovednosti, technické prostředky 
požární ochrany, požární prevence a zdolávání mimořádných událostí, technické kreslení, 
grafická úprava apod. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to 
napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávat potřebné informace 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
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- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání  
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné  
- chápat výhody znalosti organizace požární ochrany pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
 
 
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích zpracovávat 

informace 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky organizace požární ochrany. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost, stát, politický systém, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství  
(v rámci celého učiva)  
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita  
- tématický celek „Společnost“ 1.ročník 
 
Žák je veden k aktivitě, schopnosti diskutovat nad zadanými tématy a vlastním řešením. Je 
kladen důraz na komunikaci mezi studenty a aplikaci zásad diskuze se schopností korigovat 
výsledky svého řešení na základě proběhlé diskuze. 
 
Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí  
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- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 
oboru vzdělání a v občanském životě (v rámci celého učiva) 

- tématický celek „Životní prostředí“ 1. ročník 
 
Žák je veden k ohleduplnosti k životnímu prostředí, hledání alternativních řešení vhodných 
pro nové podmínky, učí se uplatňovat nejen ekonomické, ale i ekologické řešení. Uvědomuje 
si nutnost druhotného zpracování surovin a odpadů, třídění nebezpečných odpadů apod. 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR (v rámci celého učiva) 
- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy 
- tématický celek „Vzdělávání“ - 2.ročník 
 
Žák je připravován pro využívání informativních a komunikativních technologií a 
k samostatnosti v řešení zadaných úkolů. Řadou úkolů je veden k zohledňování estetického, 
ergonomického a ekonomického hlediska. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
- tvorba žákovských projektů. Tématický celek „Informační technologie“- 2.ročník 
 
Organizací požární ochrany  je žák veden k získání dovednosti jednoduchého a efektivního 
popisování problému s následným řešením, k osvojení dovednosti vyhledávání zdrojů 
informací a orientaci v nich. Je veden k aplikaci estetického hlediska v konfrontaci s 
efektivností daného řešení.  
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Dějepis 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček  
Informa ční a komunikační technologie  
Technické prostředky požární ochrany 
Požární prevence a zdolávání mimořádných událostí 
 
 
 
 

 Organizace požární ochrany 
Očekávané výstupy 

(komplety) 
Učivo 

 
3. ročník 

 
Žák:  
 
 
- vyjmenuje a charakterizuje základní právní 
předpisy a normy v oblasti požární ochrany 
- vysvětlí systém řízení požární ochrany 

 
Učivo: 
 
Organizace a řízení požární ochrany 
- zákon o Hasičském záchranném sboru ČR 
- zákon o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů a jeho prováděcí předpisy 
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- uvede druhy jednotek PO v ČR a popíše 
jejich funkci v rámci systému organizace 
požární ochrany 
- popíše organizační řízení jednotky PO 
s vazbou na funkci hasič v době operačního i 
organizačního řízení 
- vyjmenuje předpisy mající vztah k funkci 
hasiče a k operačnímu řízení a charakterizuje 
jejich obsah 
- uvede práva a povinnosti hasiče 
- uplatňuje při zásahové činnosti zákonná 
oprávnění 
- charakterizuje základní dokumentaci a 
evidenci, která je vedena a uložena u jednotky 
PO 
- uvede základní povinnosti fyzických a 
právnických osob na úseku požární ochrany 
- popíše omezení práv občanů při 
mimořádných událostech 
-vysvětlí systém IZS, krizového řízení a 
ochrany obyvatelstva 
- uvede organizaci jednotlivých služeb 
v požární ochraně 
- uvede ustanovení řádů služeb jednotek PO, 
které mají vazbu na práci ve funkci hasič 
- popíše právní úpravu v oblasti ochrany 
osobních údajů a ochrany zvláštních a 
utajovaných skutečností 
 
- zpracovává dokumentaci krizového řízení 
- pracuje s informačním systémem pro 
podporu krizového řízení 
- komunikuje v krizovém řízení a v krizových 
situacích 
- charakterizuje postupy havarijního 
plánování 
- popíše metody plánování potřebných sil a 
prostředků k provedení záchranných a 
likvidačních prací 
 

- zákon o požární ochraně 
- zákon o integrovaném záchranném systému 
- zákon o krizovém řízení 
- organizační struktura Hasičského záchranného 
sboru ČR (HZS) 
- omezení práv občanů při mimořádných 
událostech 
- ochrana zvláštních a utajovaných skutečností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krizové řízení 
- význam a podstata řízení v krizových situacích 
- druhy krizových stavů 
- legislativa krizového řízení 
- úrovně krizového řízení 
- informační systémy pro podporu krizového 
řízení 

- analýza zdrojů rizik a nebezpečí 
- principy ochrany před terorizmem 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

 
TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech dvou ročnících následovně: 
- ve 3. ročníku dvě hodiny týdně 
- ve 4. ročníku dvě hodiny týdně 
 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- získávání zájmu o studium technických prostředků požární ochrany a vytváření 

pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
- osvojení obecné problematiky technických prostředků  a jejich aktivní využití   
- získání schopnosti ovládat technické prostředky požární ochrany 
- získání základních poznatků o vývoji a budoucích trendech technických prostředků, které 

vycházejí z  požadavků technického vývoje 
 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz na: 
- rozvíjení technické  představivosti 
- osvojení znalostí technické dokumentace a technického kreslení 
- rozvíjení znalostí v oblasti vývoje a budoucí trendy technických prostředků požární 

ochrany 
- význam technických prostředků požární ochrany pro společnost 
- osvojení manipulace s technickými prostředky požární ochrany 
- osvojení návyků pro zabezpečení provozuschopnosti techniky HZS 
- dodržování zásad bezpečné práce, prevence před úrazy, uhašení požáru vhodnými 

hasebními prostředky a k ekologickému chování 
- rozvíjení tvořivosti studentů na jednoduchých pracích vedených v hodinách praktického 

cvičení 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 

- získali základní přehled vývoje technických prostředků požární ochrany 
- rozvíjeli povědomí o  vztahu bezpečnosti a technických prostředků požární ochrany 
- vytvářeli předpoklady pro chápání podstaty  funkčnosti a použitelnosti technických 
prostředků požární ochrany 

 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- organizovaná práce ve třídě 
- skupinová práce v rámci výuky 
- výklad interaktivních prvků do výuky s využitím možností internetu 
- samostatná práce studentů, kterou prezentují před svými spolužáky 
- domácí práce studentů, výtvarné i technické návrhy, které prezentují před svými 

spolužáky 
- ověřovaní poznatků na daných cvičeních 
- komunikace, diskuse na dané téma 
- projektová práce a praktická cvičení v hodinách 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím průmyslového designu: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
- schopnost ústně i písemně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 
- schopnost porozumění funkci a ovládání technických prostředků požární ochrany 
- technická správnost řešení a grafická úprava úkolu 
 
Hodnocení výsledků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy následujícími metodami: 
písemné zkoušení, ústní zkoušení, praktická cvičení, domácí práce, prezentace a projekty, 
projevy aktivity v hodině. Základem pro hodnocení žáka jsou výsledky při plnění zadání. 
 
  
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Při výuce předmětu je žák veden k rozvoji komunikativních dovedností, s důrazem kladeným 
na obhajobu své práce. Výuka se dotýká pestrého spektra každodenních situací a využívá řadu 
myšlenkových operací. Předmět vybaví studenta potřebnými znalostmi pro jeho budoucí 
profesi. Na předmět  navazují předměty využívající získaných dovedností jako jsou 
komunikativní dovednosti, organizace požární ochrany, požární prevence a zdolávání 
mimořádných událostí, chemie, technické kreslení, grafická úprava apod. Z tohoto důvodu je 
možné rozvíjet řadu klíčových kompetencí, a to napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
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Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávat potřebné informace 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání  
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- zpracovávat texty administrativní, běžné i odborné  
- chápat výhody znalosti technických prostředků požární ochrany pro životní a pracovní 

uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
- ověřovat si získané poznatky 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
 
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 
- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 
- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
- chápat význam životního prostředí pro člověka 
- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 
 
 
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích zpracovávat 

informace 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky technických prostředků požární ochrany. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
- společnost, stát, politický systém, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství  
(v rámci celého učiva)  
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita  
- tématický celek „Společnost“ 1.ročník 
Žák je veden k aktivitě, schopnosti diskutovat nad zadanými tématy a vlastním řešením. Je 
kladen důraz na komunikaci mezi studenty a aplikaci zásad diskuze se schopností korigovat 
výsledky svého řešení na základě proběhlé diskuze. 
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Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí  
- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 

oboru vzdělání a v občanském životě (v rámci celého učiva) 
- tématický celek „Životní prostředí“ 1. ročník 
 
Žák je veden k ohleduplnosti k životnímu prostředí, hledání alternativních řešení vhodných 
pro nové podmínky, učí se uplatňovat nejen ekonomické, ale i ekologické řešení. Uvědomuje 
si nutnost druhotného zpracování surovin a odpadů, třídění nebezpečných odpadů apod. 
 
Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
- soustava školního vzdělávání v ČR (v rámci celého učiva) 
- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy 
- tématický celek „Vzdělávání“ - 2.ročník 
 
Žák je připravován pro využívání informativních a komunikativních technologií a 
k samostatnosti v řešení zadaných úkolů.  
 
Informa ční a komunikační technologie 
- žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
- tvorba žákovských projektů. Tématický celek „Informační technologie“- 2.ročník 
 
Technickými prostředky požární ochrany  je žák veden k získání dovednosti jednoduchého a 
efektivního popisování problému s následným řešením, k osvojení dovednosti vyhledávání 
zdrojů informací a orientaci v nich.  
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Dějepis 
Cizí jazyk -AJ:  správná výslovnost a psaní anglických slovíček  
Informa ční a komunikační technologie 
Technické kreslení 
Organizace požární ochrany 
Požární prevence a zdolávání mimořádných událostí 
Chemie 
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 Technické prostředky požární ochrany 
Očekávané výstupy 

(komplety) 
Učivo 

 
3. ročník 

 
Žák:  
- používá různé druhy pracovní výstroje  a 
výzbroje a ošetřuje ji 
- používá přívodní, dopravní, výtlačné, 
záchranné, pomocné, speciální a pěnotvorné 
příslušenství, 
- volí pro konkrétní podmínky hašení druhy 
hasících přístrojů, resp. hasících zařízení, 
- popíše konstrukci hasících přístrojů a 
zařízení 
- vyjmenuje technicko-taktická data (TTD) 
technických prostředků a příslušenství PO, 
- používá prostředky a příslušenství PO 
(trhací háky, požární sekyry, přenosné 
žebříky, seskokové matrace, záchranné 
plachty, lana aj.) 
- Popíše obsah Řádu chemické služby HZS 
ČR 
- vyjmenuje a rozlišuje jednotlivé druhy 
dýchacích přístrojů, vysvětlí jejich použití 
- vyjmenuje vlastnosti, rozdělení a použití 
ochranných oděvů včetně jejich kontroly a 
přípravy k zásahu 
- používá prostředky pro práci 
s nebezpečnými látkami a dekontaminaci 
- určí výskyt nebezpečných látek na základě 
charakteristických znaků 
- dodržuje zásady individuální ochrany 
- používá ruční mechanizované nářadí (např. 
hydraulické), zdvihací a jiné mechanizační 
prostředky při vyprošťování osob 
 
 

Učivo: 
 
Technické prostředky požární ochrany 
 
- stejnokroj a osobní výzbroj 
- hasící přístroje a zařízení 
- požární příslušenství (sací a výtlačné apod.) 
- příslušenství pro hašení pěnou 
- pomocné příslušenství 
- záchranné příslušenství 
- speciální nástroje a přístroje 
- Řád chemické služby HZS ČR 
- dýchací přístroje 
- prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a 
dekontaminaci 
- detekční technika 
- prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 
hloubkou 
- Řád technické služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ročník 
 
Žák:  
 
- popíše obsah řádu strojní údržby služby 
HZS ČR 
- obsluhuje přenosné stříkačky a agregáty 
- obsluhuje ovládací zařízení přívěsů a 
kontejnerů, požárních automobilů a plošin a 
popíše jejich TTD 

 
Učivo: 
 
Mobilní požární technika 
- Řád strojní služby HZS ČR 
- přenosné stříkačky a agregáty 
- přívěsy a kontejnery 
- požární automobily a plošiny 
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- rozlišuje druhy čerpadel a vývěv, vysvětlí 
princip jejich činnosti a uvede jejich použití 
- vysvětlí způsoby zkoušek čerpadel a jejich 
význam 
- popíše zkoušky sání a těsnosti, přetlaku, 
nejvyššího tlaku a jmenovitého průtoku 
- charakterizuje dálkovou dopravu vody 
hadicovým vedením 
  
-vysvětlí účel a princip činnosti techniky 
používané v HZS  včetně jejích elektrických 
zařízení a popíše jejich užití v praxi 
- volí způsoby kontroly a přezkoušení 
techniky používané v HZS 
- vede provozní záznamy v předepsané 
dokumentaci 
Zná organizaci ošetření, údržbu a oprav 
techniky v HZS 

Požární čerpadla a vývěvy 
- rozdělení čerpadel 
- čerpala objemová 
- rychlostní čerpadla 
- doprava vody 
- zkoušky čerpadel 
 
 
 
Údržba a oprava techniky používané v HZS 
- konstrukční uspořádání jednotlivých druhů 
- elektrická zařízení 
- opravy a údržba 
- organizace údržby a oprav 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

SPECIÁLNÍ T ĚLESNÁ VÝCHOVA (STV) 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve všech dvou ročnících následovně: 
- v  1. ročníku 4  hodiny týdně 
- ve 2. ročníku  4  hodiny týdně 
 
 
 
CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět „Speciální tělesná výchova“ si klade za cíl:  
- Vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací po stránce fyzické, technické a 
psychické, a to osvojením technik a principů sebeobrany. 
- Připravit žáky na řešení možných způsobů napadení prostřednictvím základních 
sebeobranných technik v souladu s právními aspekty a profesními normami. 
- Pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků prostřednictvím metodiky a etikety.  
-V souladu s profilem absolventa je třeba harmonicky rozvíjet a formovat osobnost žáků, a 
tím zlepšovat předpoklady pro jejich vhodné uplatnění ve společnosti.  
- Seznámit žáky se základy filosofie sebeobranných činností a tím položit základy k dalšímu 
samostatnému rozvoji získaných dovedností.  
- Vytvářet historické vědomí žáků v oblasti bojových umění, které přispívá k prohloubení a 
rozšíření vědomostí, což umožňuje kvalitnější orientaci v okolním světě. 
- Vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.  
- Tím, že je ve výuce je kladen důraz na prevenci úrazů, žáci si osvojí techniku pádů (Ukemi-
waza). 
- Tím, že jsou žáci seznámeni se základy umění sebeobrany jsou vedeni k aktivnímu pohybu, 
mohou si najít sportovní činnost, která jim bude blízká a umožní jim věnovat se aktivnímu 
pohybu i v budoucnu.  
- Tím, že jsou žáci vzděláváni i v teoretické oblasti tréninku, mohou plánovat svoji fyzickou 
aktivitu přiměřeně svým možnostem. 
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OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
- Plnit funkci regenerační a kompenzační, po jednostranné zátěži působené pobytem ve škole, 
ale i činnostmi mimo školu. 
- Zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, zdravotně 
vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové aktivity ve známém i neznámém prostředí. 
- Chápat sociální vztahy a role v bojových uměních a jiných pohybových aktivitách a užívat je 
pro poznávání, vytváření a upevňování přátelských vztahů v duchu fair play (mezi vrstevníky, 
v rodině, v budoucím životě). 
- Zvládat první pomoc při sportovním úrazu v různém prostředí. 
- Eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ  
 
Výuka speciální tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci: 
- racionálně jednali v situacích osobního ohrožení nebo ohrožení jiných osob, řešili možné 
způsoby napadení prostřednictvím základních sebeobranných technik; 
- zvládli obranné techniky proti způsobu napadení beze zbraní; 
- zvládli obranné techniky proti napadení zbraněmi; 
- vážili si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a 
cílevědomě je chránili; 
- preferovali pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; 
- kontrolovali a ovládali své jednání, chovali se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a 
sportu a i mimo ně; 
- pociťovali radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti. 
 
 
CHRAKTERISTIKA U ČIVA 

Výuka a obsah předmětu vychází z rámcového vzdělávacího programu 68 – 42 – M/01 
Bezpečnostně právní činnost. Výuka navazuje na předchozí fyzickou přípravu. Je 
neoddělitelnou součástí hasičské přípravy pro praktický výkon služby. Rozvíjí tělesnou 
zdatnost při současném získávání speciálních profesních dovedností a vytváří u žáků 
profesionální vztah a přístup k výkonu povolání. 

Speciální tělesná výchova se skládá z těchto bloků: 

- Boj na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost proti neozbrojenému i ozbrojenému 
útočníkovi. 
- Boj proti skupině útočníků. 
- Randori a úpolová gymnastika. 
 
Výuka probíhá společně pro chlapce a dívky v tělocvičnách vybavených tatami a ve 
venkovních sportovních areálech a ve specializovaných prostorách. 
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VÝCHOVNÉ A VZD ĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Učitel klade důraz: 
- na individuální přístup k žákům, a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti a posouvá jejich 
limity – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 
- na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka, a tím jej motivuje k práci na 
vlastním zdokonalení – kompetence sociální a personální, kompetence občanské. 

Učitel vede žáky k tomu, aby: 
- uměli samostatně a efektivně vyhledávat a zpracovávat informace – kompetence k učení, 
- porozuměli zadání úkolu, určili jeho podstatu a hledali jeho řešení (adekvátně odpovídali na 
daný podnět – kompetence k řešení problémů, 
- uměli samostatně a efektivně řešit modelové sebeobranné situace – kompetence k řešení 
problémů. 

Učitel organizuje ve výuce: 
- kolektivní úpolové hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost jednotlivce za výsledek práce 
kolektivu – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské,  
- Randori (cvičný zápas) jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a učí je snášet 
neúspěchy a zvyšuje jejich fyzickou a psychickou odolnost –kompetence sociální a 
personální, kompetence občanské. 
Učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel (etikety) rozvíjí morálně 
volní vlastnosti žáků a respekt před danými pravidly a předpisy – kompetence komunikativní, 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání v STV 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení 
- přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 
- navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu a dosažené výsledky 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 
myšlenkové operace 
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených a 
vhodně se prezentovat 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

Personální a sociální kompetence 
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 
chování v různých situacích 
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- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 
přijímat radu i kritiku 
- pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, nepodléhat předsudkům a stereotypům 
v přístupu k druhým, vytvářet příznivé klima třídy 

 

Občanské kompetence  
- 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 
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
- vést žáky k diskusi a vzájemnému naslouchání si 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce  
- výklad 
- dialog 
- randori a školní soutěže 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PRÁCE ŽÁKŮ 
 
Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. 
Jejich hodnocení podporuje aktivní přístup k učivu a motivuje k aplikaci získaných vědomostí 
a dovedností. 
V hodnocení je vedle samotného prokázání vědomostí a schopností žáků sledována ještě 
aplikace znalostí: 
- aktivita a samostatnost; 
- zájem o sebeobranu a pohyb; 
- správnost provedení technik; 
- tvořivý přístup k řešení problémů.  
V těchto oblastech jde především o hodnocení v rámci individuálních možností žáka. 
 

Formy hodnocení 
- individuální ústní písemné zkoušení (teorie předmětu) 
- zkoušení praktických schopností řešení sebeobranných situací 
- pozorování žáka ve výuce (jde především o hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti, 
aktivity atd.) 
 
 
APLIKACE PR ŮŘETOVÝCH TÉMAT  
 

Občan v demokratické společnosti 
- dovedli jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení (v rámci celého učiva) 
- měli vhodnou míru sebevědomí (v rámci celého učiva) 
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Člověk a životní prostředí 
- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 
environmentálních problémů (v rámci celého učiva) 
- dokázali vnímat své okolí a přírodní prostředí (využití prostředí pro obranu) 
- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví (v rámci 
celého učiva) 

Člověk a svět práce 
- práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací (v rámci celého 
učiva) 
- odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací (v rámci celého učiva) 

Informa ční a komunikační technologie 
- vést žáky k využívání moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (v rámci celého 
učiva) 
- seznamovat s relevantními informačními zdroji a napomáhat při práci s vyhledanými 
informacemi (v rámci celého učiva) 
 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY  
Obsah výuky speciální tělesné výchovy souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména 
v těchto oblastech: 
chemie – drogy a doping, energetické krytí výkonu 
biologie a ekologie– stavba lidského těla, vliv a působení technik sebeobrany na funkci 
lidského těla, první pomoc, úrazy 
dějepis – bojová umění (historie, pochopení mezníků vývoje bojových umění, historické 
vazby, variabilita výkladů dějin, dějiny studovaného oboru…) 
tělesná výchova – úpoly, pády, základní sebeobrana 
právo – nutná obrana,  
občanská nauka 
 
  

Speciální tělesná výchova 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
1. ročník 

Žák: 
- dovede se vhodně chovat na hodinách 

STV, neohrožuje zdraví spolužáků ani své; 
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil; 

Činnosti ovlivňující zdraví 
- bezpečnost a hygiena v hodinách  STV 
- strečink, prevence a korekce svalových 

dysbalancí (průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení) 

- ovládá základní zpevňování a uvolňování 
těla; 

- uvědomuje si těžiště těla;  
- správně pracuje s dechem a přenosem 

energie; 
- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 

Pohybové činnosti 
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové 

postoje a odpory v nich 
- sledování soupeře, pohyb reagující na pohyb 

soupeře 
- úpolové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti 

a vytrvalosti 

- provádí základní techniky na úrovni 1.-2. Podpůrné techniky 
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fáze motorického učení; 
- ovládá základní techniky pádů a bloků; 
- využívá základní principy judo a karate; 

- Ukemi-waza (techniky pádů) 
- Hoko-waza (techniky chůze) 
- Dachi-waza (techniky postojů) 
- Uke-waza (techniky bloků) 
- Hapo-no-kuzushi (techniky vychýlení) 

- provádí základní techniky na úrovni 1.-2. 
fáze motorického učení; 

- vhodně používá odbornou terminologii; 
- ovládá základní techniky hodů, držení, 

škrcení a páčení; 
- využívá síly soupeře; 
- ovládá základní techniky úderů, seků 

a kopů; 

Kihon – Todome-waza 
- Osaekomi-waza (techniky držení) 
- Kansecu-waza (techniky páčení) 
- Shime-waza (techniky škrcení) 
- Renraku-waza (kombinace) 
- Tachi-waza (techniky hodů) 
- Tsuki a Uchi-waza (techniky úderů a seků) 
- Keage a Kekomi-waza (techniky kopů) 

- dodrží postup Kata;  Kata 
- Hean-sho-dan 
- Hean-ni-dan 

- prezentuje naučené techniky za pohybu;  Randori a Kumite 
- Uchi-komi-randori v Ne-waza 
- Kihon-ippon-kumite 
- Uchi-komi-randori v Nage-waza 

- chová se vhodně na výuce i mimo ni; 
- ovládá odbornou terminologii; 

Teorie 
- etika a etiketa Budo 
- rozdělení technik a názvosloví 

- zahřeje se a protáhne před cvičením, 
uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- dovede rozvíjet sílu, obratnost a 
pohyblivost; 

Úpolová gymnastika 
- průpravná cvičení 
- cvičení pro orientaci v prostoru 
- modifikace kotoulů, přemet stranou, rondát, 

obraty 
- šplh 
- speciální akrobatická cvičení (judo, zápas) 

2. ročník 
Žák: 
- dovede se vhodně chovat na hodinách 

STV, neohrožuje zdraví spolužáků ani své; 
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil; 

Činnosti ovlivňující zdraví 
- bezpečnost a hygiena v hodinách  STV 
- etika a etiketa Budo 
- strečink, prevence a korekce svalových 

dysbalancí (průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení) 

- provádí základní techniky na úrovni 1 - 2. 
fáze motorického učení; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti; 
- využívá základní principy; 
- využívá síly soupeře;  
- dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 

Kihon - Podpůrné techniky 
- Ukemi-waza (techniky pádů) 
- Hoko-waza (techniky chůze) 
- Dachi-waza (techniky postojů) 
- Keri-ate a nagashi-uke-waza (techniky bloků) 
- Hando-no-kuzushi (techniky vychýlení) 
- úpolové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti 

a vytrvalosti 
 

- provádí základní techniky na úrovni 1.-2. Kihon – Todome-waza 
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fáze motorického učení; 
- volí vhodnou techniku odpovídající 

příslušné činnosti a okolním podmínkám;  
- komunikuje při pohybových činnostech; 
- využívá základní principy judo; 
- využívá síly soupeře; 

- Ashi-waza (techniky nohou) 
- Koshi-waza (techniky boků) 
- Te-waza (techniky rukou) 
- Sutemi-waza (techniky strhů) 
- Te a Ashi-ate-waza (drtící techniky) 
- Fumi-waza (techniky dupnutí) 
- Kansecu-waza (techniky páčení) 
- Shime-waza (techniky škrcení) 
- Ne-waza (techniky boje na zemi) 
- Renraku-waza (kombinace) 

- dodrží postup Kata Kata 
- Hean-san-dan 
- Hean-yon-dan 

- prezentuje naučené techniky za pohybu; Randori a Kumite 
- Uchi-komi-randori  
- Kihon-ippon-kumite s posunem 

- demonstruje principy načasování techniky; 
- zná historická data důležitá pro vývoj 

Budo 

Teorie 
- Principy sebeobrany 
- Historie Budo 

- zahřeje se a protáhne před cvičením, 
uvolní se a protáhne po cvičení (ve 
spolupráci s učitelem); 

- dovede rozvíjet sílu, obratnost a 
pohyblivost; 

Úpolová gymnastika 
- průpravná cvičení 
- cvičení pro orientaci v prostoru 
- modifikace kotoulů, přemet stranou, rondát, 

obraty 
- šplh 
- speciální akrobatická cvičení (judo, zápas) ve 

dvojicích a skupinách 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE – ANGLICKÝ JAZYK 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku v celkovém počtu 2 hodin. 
  
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Výuka zaměřená na žáky s pokročilou úrovní (pokračující ve studiu anglického jazyka) cílí 
k zvládnutí obsahu učiva a kompetencí tak, jak je vymezuje „Společný evropský referenční 
rámec pro jazyky“ v úrovní B1.   
Žák: 
- má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby popsal(a) nepředvídatelné situace, aby  
v rozumné míře dostatečně přesně postihl(a) podstatu myšlenky nebo problému a aby se 
vyjadřoval o abstraktních či kulturních tématech, jako jsou hudba a film; 

- má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby se domluvil(a) a aby se vyjadřoval(a) 
pomocí své slovní zásoby jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků  
v rámci tematických okruhů;  

 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 

Ke zdárnému zvládnutí učiva a jeho praktickému použití je třeba osvojení si následujících 
znalostí a schopností, na které je ve výuce kladen důraz: 
- rozvoj řečových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění textu, 
porozumění poslechu); 

- rozvoj jazykových prostředků - gramatika, výslovnost, slovní zásoba (obecná a odborná); 

- tématické okruhy zaměřené obecně i odborně; 

- komunikační situace (získávání a předávání informací); 

- jazykové funkce (fráze pokrývající většinu každodenních situací); 

- poznatky o anglicky mluvících zemích. 
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 CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
 

Výuka anglického jazyka směřuje k tomu, aby žáci: 
- vážili si hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 

- cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury (zvláště v anglicky mluvících zemích), např. osobní 
návštěvou cizí země; 

- ocenili důležitost znalosti cizího jazyka ve svém budoucím osobním i profesním životě; 

- neostýchali se komunikace v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. 

  
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÁ STRATEGIE)  
 
- skupinová práce, samostatná práce, domácí příprava 

- aplikace vyložené látky na praktických cvičeních 

- práce s textem (překlad, porozumění) 

- komunikace, diskuse na dané téma 

  
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 

Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím anglického jazyka: 
 

- hloubka porozumění poznatkům; 

- schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 

- schopnost formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat; 

- schopnost porozumění textu a poslechu; 

- schopnost vyjádřit se souvisle v písemném projevu. 

  
Hodnocení výsledků probíhá následujícími metodami: ústní zkoušení, slohová práce, 

domácí úlohy, referáty, prezentace, projevy aktivity v hodině. 
  
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 

Výuka anglického jazyka se dotýká pestrého spektra lidských každodenních situací a 
využívá řadu myšlenkových operací. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu klíčových 
kompetencí, a to napříč celým obsahem učiva: 
  
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

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

- uplatňovat různé způsoby práce s textem 

- s porozumění poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky 

- využívat ke svému učení různé informační zdroje 
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- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 
svého učení od jiných lidí 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

  
Kompetence k řešení problémů 
- porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získávání potřebných informací 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 

- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 

  
Komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

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

- dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 

- zaznamenávat písemně podstatné údaje z projevů 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění 

  
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 

- ověřovat si získané poznatky 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 

- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 

  
Občanské kompetence a kulturní povědí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu 

- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu 

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

- chápat význam životního prostředí pro člověka 

- uznávat tradice a hodnoty vlastního národa 

- mít pozitivní vztah k jiným evropským a světových kulturám 

 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
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Matematické kompetence 
- správně používat a převádět jednotky (anglosaské na mezinárodní) 

- používat pojmy kvantifikujícího charakteru 

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

  
Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části 
zařadit do výuky anglického jazyka.  

 
Občan v demokratické společnosti 
- osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 

- společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství (v rámci celého 
učiva)  

- stát, politický systém, politika, soudobý svět (politické systémy jednotlivých anglicky 
mluvících zemí a České republiky; téma: „Lidé a společnost“) 

- masová média (téma: „Komunikace a média“) 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita (téma: „Lidé a společnost“) 

Člověk a životní prostředí 
- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí 

(téma: „Příroda a životní prostředí“) 

- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 
oboru vzdělání a v občanském životě (téma: „Příroda a životní prostředí“) 

Člověk a svět práce 
- hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 

- soustava školního vzdělávání v ČR (téma: „Vzdělávání a moje škola“) 

- písemná i verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (písemné a mluvené projevy – 
pohovor, žádost o místo, vytvoření strukturovaného životopisu) 

 
Informa ční a komunikační technologie 
- studentské prezentace vytvořené pomocí IT 

- seznámení se a práce s on-line zdroji informací 

 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Zeměpis: světové strany, světadíly, státy a hlavní města, planeta Země, sluneční soustava a 
památky; 
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Dějepis: historický vývoj anglicky mluvících zemí, významné historické události, osobnosti a 
památky; 
Matematika: čísla, geometrické tvary, jednoduché slovní úlohy, terminologie; 
Biologie a ekologie: terminologie (rostliny a živočichové, lidské tělo a zdraví), ochrana 
přírody; 
Český jazyk: anglosaští spisovatelé a jejich díla, mluvnická terminologie, syntax a 
morfologie; 
Občanská nauka: člověk a společnost, lidská a občanská práva, politická soustava; 
Chemie: chemické názvosloví, chemické procesy v přírodě; 
Fyzika: fyzikální názvosloví;  
Právo: právní terminologie, občanské a správní právo; 
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště 
pro vyhledávání informací), práce se SW. 
  

Konverzace v cizím jazyce – anglický jazyk 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

1. Řečové dovednosti 

Žák: 

- rozumí hlavním informacím ve slyšeném 
textu na téma: plány na víkend, osobní 
zážitky, uspořádání večírku 

-  
- rozumí slovům, výrazům a frázím, které se 

týkají aktuálních témat: nejnovější zážitky, 
večírek, budoucnost, ochrana životního 
prostředí, znečištění vzduchu a vody, 
recyklace, práva a povinnosti občanů 
Spojeného království 

-  
- vypráví příběh, vystihne zápletku 

jednoduše strukturovaného příběhu a rozliší 
jeho nejdůležitější epizody a události 

-  
- diskutuje s ostatními co dělat, kam jít a 

domluví se na setkání a sleduje hlavní body 
diskuse na dané téma  

-  
- popíše sebe sama a místo, kde žije 
-  
- vysvětlí své plány a záměry do budoucnosti 
-  
- popíše událost a podá informace, co se 

stalo, kdy a kde a určí sled jednotlivých 
epizod 

-  
- sleduje s porozuměním obsah konverzace 

1. Řečové dovednosti 

- interaktivní řečové dovednosti, tj. střídání 
receptivních a produktivních činností,ústní 
interakce, konverzace – zaměřená situačně i 
tématicky (viz část „Tematické okruhy, 
komunikační situace“)  

 
- řečová dovednost písemná, písemná interakce 

– zpracování textu v podobě reprodukce, 
osnovy, výpisku, vypravování, esej 
(vyjádření pro a proti) 

 
- tématické texty a materiály (viz část 

„Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce“) 
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na téma imigrace, situace v USA, v Evropě 
-  
- rozumí hlavním bodům rozhovoru o 

zkouškách a vědomostních testech, 
krátkému vyprávění o životě mladých lidí 
v budoucnu, hlavním bodům krátkých 
článků na současná témata: škola, genetické 
inženýrství, nejdůležitějším informacím 
ilustrovaného letáku o cizí zemi 

-  
- popíše své dosažené vzdělání a pracovní 

zkušenosti, rozumí hlavním bodům 
pracovního pohovoru 

-  
- odhadne význam neznámého slova 

z kontextu 
 

2. Jazykové prostředky 

Žák: 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní 
zvukové prostředky daného jazyka a 
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka 

-  
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 

aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tématických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

-  
- používá vhodně základní odbornou slovní 

zásobu ze svého studijního oboru 
-  
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 

v jazyce 
-  
- dodržuje základní pravopisné normy v 

písemném projevu 
-  
- nepřímými otázkami formuluje zdvořilé 

dotazy, například při odbavování na letišti 
či v jiných situacích spojených s 
cestováním a kupováním jízdenek 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- vyjádření budoucnosti, přítomnosti, minulosti 

- způsobová slovesa 

- slovesné vazby 

- vztažné věty 

- stupňování 

- trpný rod 

- neurčitá zájmena 

 
- 3. Tematické okruhy, komunikační 

situace a jazykové funkce: 
-  

3. Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce: 
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- Žák: 
-  
- vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům 

osobního života a k tématům z oblasti 
zaměření studijního oboru 

-  
- domluví se v běžných situacích; získá i 

poskytne informace, domluví si schůzku 
s kamarádem, zformuluje pozvání na 
společný večer 

-  
- používá stylisticky vhodné obraty 

umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

-  
- diskutuje s kamarády o výhodách a 

nevýhodách práce v zahraničí, vyměňuje si 
s kamarádem názory, co by dělali za jistých 
podmínek či situace 

-  
- pojmenuje přístroje výpočetní techniky 
-  
- zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci 

a diskutuje o jejích možných následcích, 
poradí kamarádovi, jak se zachovat v 
nenadálé situaci 

-   
- nahlásí na policejní stanici krádež, 

vypovídá na policejní stanici 

- osobní údaje a rodina (CV, pohovor, žádost o 
místo) 

- dům a domov 

- každodenní život 

- svět počítačů 

- volný čas + sport, hry a zábava 

- teenagers 
 
- jídlo a nápoje 

- služby 

- cestování 

- vypravování příběhů 

- mezilidské vztahy 

- lidské pocity 

- zdraví a zdravý životní styl, péče o tělo 

- příroda a životní prostředí 

- nakupování, móda, reklama 

- vzdělávání a moje škola 

- zaměstnání (+ práce v zahraničí) 

- plánování – mé plány do budoucna 

- peníze, bankovnictví 

- počasí 

- Česká republika + Praha 

- české svátky a zvyky, kultura 

- země dané jazykové oblasti (Velká Británie a 
USA) 

- mé město a region 
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- angličtina jako cizí jazyk 

- lidé a společnost, globální problémy 
 
- literatura (česká literatura, můj oblíbený 

spisovatel / oblíbená kniha, čeští a anglosaští 
spisovatelé) 

- komunikace a masová média  

- moderní technologie – informační a komunikační 
(prezentace UK) 

-   
- kriminalita – násilí ve společnosti (právo) 

- nehody, prevence, první pomoc 

- tématické okruhy dané zaměřením studijního 
oboru (věda a technika, armáda, zbraně, 
vynálezy, vynálezci, průmyslová revoluce...) 

Komunikační situace: 

- získávání a předávání informací, sjednání 
schůzky, objednávka služby, vyřízení 
vzkazu, vyjednávání, řešení konfliktů 

-  
Jazykové funkce: 

- obraty při zahájení ukončení rozhovoru, 
vyjádření žádosti, prosby, pozvání, 
odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod.  

-  
- kultura (publikace, psaní) 

- domlouvání schůzek 

- dávání rad 

- policejní protokol 

 
4. Poznatky o zemích: 

Žák: 

- prokazuje faktické znalosti především o 
geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti 

4. Poznatky o zemích: 

- vybrané poznatky všeobecného i odborného 
charakteru k poznání zemí příslušné 
jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, 
tradic a společenských zvyklostí 

-  
- informace ze sociokulturního prostředí 
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včetně vybraných poznatků studijního 
oboru, a to i z jiných vyučovacích 
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s 
reáliemi mateřské země 

-  
- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 

sociokulturní specifika daných zemí. 
-  
- vyhledá a zpracuje konkrétní informace v 

populárně-naučném textu  

v kontextu znalostí o České Republice 
-  
- časopisecké články o anglicko-mluvících 

zemí 
-  
- Den díkuvzdání v USA 

- geografické a geopolitické znalosti o 
anglicky mluvících zemích 

-  
- pracovní příležitosti v anglicky-mluvících 

zemích 

- cestování obyvatel GBR 

Pozn. Učivo bude podrobněji rozpracováno v tématickém plánu. 
 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  229 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
Předmět: 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁ Ř 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Po dvou týdenních vyučovacích hodinách ve 3. a 4. ročníku. 
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecným cílem předmětu je: 
- poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia; 
- pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi; 
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných filozofických děl se podílet na hodnotové 

orientaci žáků a utvářet jejich morální profil; 
- prohlubovat komunikační dovednosti žáků; 
- vést žáky k funkční a mediální gramotnosti; 
- poskytnout žákům základní informace z oblasti kultury; 
- pomocí poznávání vybraných uměleckých děl se podílet na utváření estetického cítění žáků; 
- pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití; 
- naučit žáky používat pravidla společenské etikety; 
- vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů; 
- připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti; 
- pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků; 
- učit žáky jednat odpovědně nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem; 
- vytvářet kritické myšlení. 

 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Učivo je koncipováno tak, že žák: 
- popíše vývoj české i světové filozofie v kulturních i historických souvislostech; 
- zdokonalí kultivaci vlastních jazykových projevů; 
- analyzuje, reprodukuje, interpretuje filozofický text; 
- aktivně se účastní rozvíjení svých kulturních dovedností; 
- seznámí se se základy estetiky; 
- dovede používat v praxi pravidla společenské etikety; 
- vysvětlí základní principy a hodnoty demokracie; 
- naučí se pracovat s informacemi a dokáže je kriticky hodnotit; 
- seznámí se s principy rovnoprávnosti; 
- seznámí se s problematikou víry a náboženství; 
- seznámí se s současnou mezinárodní situací, globálními problémy. 
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CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, názorové pluralitě, respektu vůči druhým. Tyto 
hodnoty vycházejí z otevřenosti a vzájemné interakce během výuky, volných diskuzí a 
možnosti svobodného vyjádření názoru. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
Metody a formy práce využívané při výuce: 
- výklad učitele a řízený rozhovor 
- samostatná práce individuální i skupinová 
- samostatná domácí práce (příprava referátů a prezentací) 
- společná četba filozofických textů 
- individuální četba filozofických textů 
- analýza a interpretace filozofických textů 
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, data projektoru    
- interaktivní tabule) - projektové vyučování 
- exkurze (Jeden svět, OZO, Festival Pro Tibet) 
- společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení 
- využívání časopisů a knih 
- didaktické hry a případové studie 
- besedy, diskuze 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
V předmětu základy společenských věd seminář se hodnotí obsahová správnost a použití 
vhodných jazykových prostředků k vyjádření vlastního názoru, a to v projevu ústním i 
písemném. Žák bude hodnocen za schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní 
příklady, za schopnost pracovat s předkládanými informacemi, žák musí umět diskutovat o 
problému a své názory obhájit. 
 
Způsoby hodnocení 
- písemné zkoušení 
- ústní zkoušení 
- domácí úlohy 
- referáty 
- prezentace 
- aktivita v hodině 
- seminární práce 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Komunikativní kompetence 
Žák by měl umět: 
- rozebrat a interpretovat text; 
- aktivně se účastnit diskuzí; 
- formulovat a obhajovat své názory a postoje; 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; 
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí; 
- prezentovat své poznatky a výsledky, které získal sledováním médií, četbou; 
- hodnotit sociální skutečnost a navrhnout řešení; 
- zdokonalovat se ve funkční gramotnosti. 
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Personální kompetence 
Žák by měl být schopen: 
- efektivně se učit a pracovat; 
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; 
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat; 
- přijímat rady i kritiku; 
- tolerovat a respektovat odlišné názory druhých, jejich umělecký vkus; 
- rozpoznat hodnotné umělecké dílo od braku a kýče; 
- být schopen porozumět demokratickým a humanistickým myšlenkám českých i světových 

filozofů; 
- spolupráce při dosahování společných cílů ve prospěch skupiny a respektování pravidel 

slušného chování. 
 
Sociální kompetence 
Žák bude veden k tomu, aby byl schopen: 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 
- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem; 
- posoudit ovlivňování techniky médií a případně využít mediální obsahy pro rozvoj vlastní 

osobnosti; 
- empatie a tolerantního chování; 
- kompromisu a demokratického jednání; 
- zodpovědnosti odpovídající jeho věku. 
 
Občanské kompetence 
Žák: 
- rozpozná projevy vandalství, diskriminace a šikanu; 
- rozpozná propagandu a solidní zpravodajství; 
- analyzuje osobní potenciál, své prožívání, životní cíle a plány; 
- porozumí zadání úkolu, určí jádro problému, získá potřebné informace. 
 
Kompetence k řešení  problému 
Žák: 
- chápe souvislosti mezi jednotlivými obory; 
- dokáže navrhnout alternativní způsoby řešení; 
- je schopen odhalit vlastní chyby; 
- využívá svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě. 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Občan v demokratické společnosti: 
- rozvoj funkční gramotnosti 
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
- dovednost jednat s lidmi 
- orientace v masových médiích 
- rozvoj komunikativních a personálních kompetencí 
- práce s informacemi 
- upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování demokracie 
- diskuze o kontroverzních otázkách současnosti 
- tolerování názorů druhých 
- ochota angažovat se i pro veřejný prospěch 
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Informa ční a komunikační technologie: 
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací 
- práce s učebnicemi, příručkami, denním tiskem a další literaturou, orientovat se ve službách 
- knihoven 
- odmítli nechat sebou manipulovat 
 
Člověk a životní prostředí 
- pochopení problematiky vztahu člověka a prostředí v souvislosti s vybranou četbou 
- získání odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodních zdrojů 
- chránit a cílevědomě zlepšovat životní prostředí ve svém nejbližším okolí 
 
Člověk a svět práce 
- vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech 
- verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních 
- komunikace s potencionálními zaměstnavateli 
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
- úcta k materiálním a duchovním hodnotám 
- hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností 
- mít přehled o možnostech svého pracovního zařazení a vyhledávat pracovní uplatnění 
- přizpůsobit se měnícím se životním i pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat 
- vážit si lidské práce a svévolně neničit její výsledky 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
- dějepis 
- občanská nauka 
- český jazyk 
- informační a komunikační technologie 
- anglický jazyk 
- německý jazyk 
- ruský jazyk 
- právo 
- biologie a ekologie 
- matematika 
 
 
 

Společenskovědní seminář 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

  
4. ročník 

Žák: 
- získá přehled o základních sociologických 

pojmech 
 
 
 
- popíše státní symboly ČR;  
- vysvětlí význam státních svátků ČR a 

Sociologie 
- socializace a sociální role, komunikace, 
rodina, sociální struktura, sociální nerovnost, 
sdělovací prostředky, sociologický výzkum… 
 
Politika a politologie 
- státní symboly a státní svátky 
- politické režimy a ideologie 
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událostí, které se s nimi pojí 
- orientuje se v politických režimech a 

ideologiích 
- pochopí náš politický systém 
- vymezí prvky naší občanské společnosti 
 
- seznámí se s organizacemi, které se 

zabývají porušováním lidských práv 
 
 
 
-  zhodnotí současné globální problémy světa 
  
 
- získá  poznatky o vývoji hmotné a 

duchovní kultury lidstva 
 
 
- dokáže vystihnout důležité momenty etiky 

a společenského chování 
 
-  seznámí se s vybranými osobnostmi  
   a pojmy z oblasti filozofie 
- dovede rozpoznávat důležité prvky  
   významných filozofických směrů   
 
 
-  prohloubí znalost a dokáže srovnat pojmy  
  z oblasti náboženství,  
 
 
- rozšíří svoje znalosti v oblasti  
  mezinárodních organizací 
- uvede příklady spolupráce naší republiky 
  se zahraničím 
 

 

- politický systém České republiky 
- občanská společnost 
 
 
 
Lidská práva 
- porušování lidských práv 
- organizace pro ochranu lidských práv 
 
 
Globální problémy 
- významné globální problémy lidstva 
 
Estetika 
- hmotná a duchovní kultura 
 
 
Etika 
- základní pojmy etiky 
 
Filozofie  
- důležité osobnosti a pojmy 
- přehled a srovnávání filozofických směrů 

a osobností 
- práce s filozofickým textem 
 
Náboženství 
- religionistika, světová náboženství 
 
 
Mezinárodní organizace a integrace ČR 
- mezinárodní organizace  
- spolupráce ČR se zahraničím 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  234 

 
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
 

KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE – N ĚMECKÝ JAZYK 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Konverzace v jazyce německém je vyučována ve 4. ročníku 2 hodiny týdně.  
 
OBECNÝ CÍL VYU ČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
− získávání zájmu o studium německého jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu; 
− osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití účinné komunikace 

v německém jazyce; 
− poznání reálií a kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání nejdůležitějších 

informací o zemích studovaného jazyka a práce s nimi, které rozvíjejí sociokulturní 
dovednosti; 

− pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 
porozumění mezi zeměmi, respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných 
národů. 

 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA 
Obsahem výuky zaměřenému k zdárnému plnění komunikativního vzdělávacího cíle je třeba 
systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků, které si žáci osvojili, a 
na které je ve výuce kladen důraz: 
- rozvoj řečových dovedností (mluvený projev, porozumění textu); 
- rozvoj jazykových prostředků (gramatika, výslovnost, intonace, slovní zásoba zaměřená 

obecně i odborně ); 
- tematické okruhy (zaměřené obecně i odborně); 
- komunikační situace (získávání a předávání informací); 
- jazykové funkce (fráze pokrývající většinu každodenních situací); 
- poznatky o německy mluvících zemích.  
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka konverzace v jazyce německém směřuje k tomu, aby žáci: 
−−−− si vážili hodnot jiných národních společenství a jejich kultur; 
−−−− cítili potřebu blíže poznávat jiné kultury (zvláště v německy mluvících zemích), např. 

osobní návštěvou cizí země; 
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−−−− ocenili důležitost znalosti cizího jazyka ve svém budoucím osobním i profesním životě; 
−−−− neostýchali se komunikace v německém jazyce s rodilými mluvčími. 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
− interaktivní rozhovor  
− samostatný ústní projev 
− komunikativní situace 
− interwiev 
− diskuse na dané téma 
− práce ve dvojicích 
− práce s textem (porozumění textu) 
− projekty 
− domácí příprava 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnoceny jsou tyto činnosti aplikované prostřednictvím německého jazyka: 
− schopnost formulovat ústně své myšlenky, argumentovat, srovnávat a diskutovat; 
− schopnost formulovat ústně své myšlenky v samostatném ústním projevu i v interaktivním 

rozhovoru 
− hloubka porozumění poznatkům; 
− schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů; 
 
Nejčastější formy zkoušení jsou: ústní zkoušení (interaktivní rozhovor, samostatný ústní 
projev), ověřování znalostí slovní zásoby, prezentace, projevy aktivity v hodině, domácí 
příprava. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Výuka konverzace v jazyce německém se dotýká pestrého spektra lidských každodenních 
situací a využívá řadu myšlenkových operací. Z tohoto důvodu je možné rozvíjet řadu 
klíčových kompetencí, a to napříč celým obsahem učiva: 
 
Kompetence k učení 
− mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
− ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
− uplatňovat různé způsoby práce s textem; 
− využívat ke svému učení různé informační zdroje, ověřovat si výsledky; 
− sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení od jiných lidí; 
− znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problémů 
- klást vhodné otázky 
−−−− porozumět zadání úkolu a určit jádro problému 
−−−− získávat potřebné informace 
−−−− uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
−−−− volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 
−−−− spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  236 

 
Komunikativní kompetence 
− vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 
− formulovat ústně své myšlenky srozumitelně a souvisle 
− účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, spolupracovat ve 

dvojicích, skupinách 
− rozumět významům témat pojednávajících o problémech současného života a umět se k nim 

vyjadřovat 
− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí 
− dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou slovní zásobu 
− chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní a pracovní uplatnění 
 
Personální a sociální kompetence 
− stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 
− reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování 
− ověřovat si získané poznatky 
− pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních cílů 
− podněcovat práci v týmu vlastními návrhy 
− vytvářet příznivé klima třídy 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 
− rozhodovat cílevědomě a zodpovědně o své budoucí vzdělávací a profesní dráze 

 
Matematické kompetence 
− používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
− efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných 

situacích 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
− získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu 
− pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 
− zpracovávat informace  
 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky konverzace v jazyce německém. 
 
Občan v demokratické společnosti 
− osobnost a její rozvoj (v rámci celého učiva) 
− komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (v rámci celého učiva) 
− společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství (v rámci celého učiva) 
− morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita (tématický celek „Společnost“) 

 
Člověk a životní prostředí 
− současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí 

(tématický celek „Životní prostředí“) 
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− možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném 
oboru vzdělání a v občanském životě (tématický celek „Životní prostředí“) 

 
Člověk a svět práce 
− hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (v rámci celého učiva) 
− soustava školního vzdělávání v ČR (tématický celek „Vzdělávání“) 
− soustava školního vzdělávání v německy mluvících zemích (tématický celek „Vzdělávání“) 
− verbální sebe prezentace při vstupu na trh práce (mluvené projevy – pohovor, žádost o 

místo, strukturovaný životopis) 
 
Informa ční a komunikační technologie 
− žákovské prezentace vytvořené pomocí IT 
− seznámení se a práce s on-line zdroji informací 
- tvorba žákovských projektů (v rámci celého učiva) 
- stát, politický systém, politika, soudobý svět (politické systémy jednotlivých německy 
mluvících zemí a České republiky; tématický celek „Politický systém“) 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Německý jazyk: komunikativní dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech), gramatické 
prostředky, fonetika, fonologie, syntax, slovní zásoba včetně odborné slovní zásoby  
Zeměpis: světové strany, světadíly, státy a hlavní města, planeta Země, sluneční soustava a 
památky, německy mluvící země;  
Český jazyk a literatura: mluvnická terminologie;německy píšící spisovatelé a jejich díla, 
mluvnická terminologie, syntax a morfologie;  
Informa ční a komunikační technologie: počítačová gramotnost, využití internetu (zvláště 
pro vyhledávání informací), práce se SW. 
Dějepis: historický vývoj německy mluvících zemí, významné historické události, osobnosti a 
památky;  
Matematika: čísla, pojmy kvantifikujícího charakteru; 
Biologie a ekologie: terminologie (lidské tělo a zdraví), ochrana životního prostředí; 
Občanská nauka: člověk a společnost, lidská a občanská práva, politická soustava; 
 
 
 
 
 

Konverzace v jazyce německém       
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
4. ročník 

 
Řečové dovednosti 
Žák: 
- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 
- porozumí školním a pracovním pokynům 

 
Řečové dovednosti 
- cvičení čtení s porozuměním 
- konverzace 
- interaktivní dialog 
- samostatný ústní projev 
- procvičování výslovnosti a intonace 
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- přednese připravenou prezentaci ze svého 
oboru a reaguje na jednoduché dotazy 
publika 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše 
své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 
 
- pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, 

předvídatelných situacích 
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat 

způsoby vyjádření srozumitelné pro 
posluchače 

- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 
nebo fakta týkající se studovaného oboru 

- zapojí se do hovoru bez přípravy 
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při 

neformálních hovorech 
- zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého tématu 
- při pohovorech, na které je připraven, klade 

vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele 
- vyřeší většinu běžných denních situací, které 

se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí 
- požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí přesně 
význam sdělení 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 
zprostředkuje informaci dalším lidem 

 
Jazykové prostředky 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové 
prostředky daného jazyka a koriguje 
odlišnosti zvukové podoby jazyka 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a 
aktivně používá získanou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie v rozsahu 
daných tematických okruhů, zejména v 
rutinních situacích každodenního života a 
vlastních zálib 

- používá opisné prostředky v neznámých 
situacích, při vyjadřování složitých 
myšlenek 

- používá vhodně základní odbornou slovní 
zásobu ze svého studijního oboru 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov v 
jazyce 

 

 
Jazykové prostředky 
- fonetika a fonologie – základní pravidla 
výslovnosti a větné intonace 
- využití gramatiky z 1.-3 .ročníku 
 
 
 
       
Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
 
Témata 
- životopis 
- bydlení 
- tématický celek „Společnost“ 
- německy mluvící země 
- turistika – výhody, nevýhody, počasí, cíle  
- cesty, reklama 
- lidské tělo, zdraví a nemoci 
- sport, význam sportu pro člověka  
- charakteristika člověka, oblékání  
- volný čas a koníčky 
- nakupování  
- zvyky a obyčeje 
- Praha – hlavní město ČR 
- osobní korespondence při žádosti o místo  
- nabídka zaměstnání  
- masmédia 
- kultura a volný čas v ČR 
- doprava 
- ochrana životního prostředí  
- tématický celek „Životní prostředí“ 
- kultura v německy mluvících zemích  
- stravování, národní kuchyně 
- vzdělávací systém v ČR 
- vzdělávací systém v německy mluvících 
- zemích 
- tématický celek „Vzdělávání“ 
- Česká republika, územní rozdělení  ČR 
politika, volby, volební právo v ČR,   přehled  
- politických stran v ČR 
- politický systém v SRN ve srovnání s ČR 
- tématický celek „Politický systém“ 
- znalost jazyků s přihlédnutím    
- k pracovnímu uplatnění žáků 
 
Komunikační situace 
- vedení interaktivního rozhovoru na dané   
- téma 
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Tematické okruhy, komunikační situace a 
jazykové funkce 
- vyjadřuje se ústně k tématům osobního 

života a k tématům z oblasti zaměření 
studijního oboru 

- řeší pohotově a vhodně standardní řečové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní činnosti 

- domluví se v běžných situacích; získá i 
poskytne informace 

- používá stylisticky vhodné obraty 
umožňující nekonfliktní vztahy a 
komunikaci 

 
Poznatky o zemích 
- prokazuje faktické znalosti především o 

geografických, demografických, 
hospodářských, politických, kulturních 
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 
vybraných poznatků studijního oboru, a to i 
z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země 

- uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná 
sociokulturní specifika daných zemí 

- samostatný ústní projev k tématům  
- vypravování o německy mluvících  
- zemích 
 
Poznatky o zemích 
- německy mluvící země včetně informací 
   o kultuře, hospodářství, politické situaci 
   
Písemný projev 
- zpracování textu na zadané téma - 
   - krátký/stručný recept 

    - popis činnosti  
    - poznámky k textu 
    - výměna bytu, inzerát  
    - popis obrázku 
    - osobní dopis  
    - tabulkový životopis 
    - vypravovaný životopis 
    - strukturovaný text – popis školního  
       systému 
    - krátké vypravování  
    - e-mail  
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
 

Předmět: 

LYŽA ŘSKÝ KURZ 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 
 

POJETÍ LYŽA ŘSKÉHO KURZU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Lyžařský kurz je vyučován v prvním ročníku v rozsahu 6 dní po osmi hodinách výuky a 
výcviku. 
 
CÍL LYŽA ŘSKÉHO KURZU 
Lyžařský kurz si klade za cíl:  
- vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí základů sjezdového a běžeckého lyžování; 
- budovat u žáků pozitivní vztah k zimním sportům a k sportování v zimní přírodě; 
- vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací v zimních podmínkách 

v neznámém terénu, a to osvojením si zásad pohybu v horském terénu, principů přežití 
v přírodním prostředí a základů první pomoci; 

- pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků (běžecké lyžování); 
- seznámit žáky se základy první pomoci; 
- vytvářet u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí, seznámit žáky se 

zásadami ochrany přírody a krajiny; 
- vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.  

 
Obecný cíl lyžařského kurzu je 
- plnit funkci regenerační a kompenzační, po jednostranné zátěži způsobené pobytem ve 

škole, ale i činnostmi mimo školu; 
- chápat sociální vztahy a role a užívat je pro poznávání, vytváření a upevňování přátelských 

vztahů v duchu fair play; 
- zvládat první pomoc při úrazu v zimních podmínkách; 
- eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. 

 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce  
- výklad 
- soutěže 
- samostatná práce 
- rozhovor a řízená diskuse 
- instruktáž  a praktická ukázka 
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APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Průřezová témata jsou zapracována tak, aby žák: 
 
Občan v demokratické společnosti 
- dovedl jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení  
- měl vhodnou míru sebevědomí  

 
Člověk a životní prostředí 
- pochopil odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů  
- dokázal vnímat své okolí   
- osvojil si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

 
Člověk a svět práce 
- osvojil si práci s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací  
- dokázal odpovědně rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací  

 
Informa ční a komunikační technologie 
- dokázali využívat moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (GPS ) 

 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah lyžařského kurzu souvisí s dalšími vyučovacími předměty: 
- biologie a ekologie – stavba lidského těla, první pomoc, úrazy, krajina a životní prostředí 
- dějepis – příklady mimořádných událostí 
- ekonomika – ekonomické dopady znečišťování životního prostředí 
- občanská nauka – základní úkoly IZS 
- právo – základní právní normy ochrany životního prostředí 
- speciální tělesná výchova – pády 
- tělesná výchova – rozvoj pohybových schopností a dovedností 
- informační a komunikační technologie – GPS, informační zdroje, internet 
- zeměpis – praktický zeměpis, průmysl, doprava a cestovní ruch 
 
 
 

 Lyžařský kurz 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
PŘÍPRAVNÁ ČÁST 

Žák: 
- uplatňuje základní hygienická pravidla,  
- dodržuje bezpečnost při sportovní činnosti,  
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí, ví, jak na 

ně reagovat, 
- zná zásady a pravidla bezpečnosti při jízdě na 

sjezdovce a běžeckých tratích,  

Hygiena a bezpečnost při sportovní činnosti,  
- význam pohybu pro zdraví  
- pravidla chování ve stopě a na sjezdovce 

- volí vhodné sportovní vybavení a oblečení,   
- dovede provést drobné opravy a seřízení lyží, 
- zná zásady manipulace s lyžařskou výzbrojí, 

Teoretické poznatky 
- lyžařská výstroj a výzbroj, drobné opravy,  
- manipulace s lyžařskou výzbrojí  
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- je schopen se orientovat v horské krajině,  
- uplatňuje zásady bezpečnosti v terénu,  
- zná pravidla bezpečnosti FIS 

Turistika 

- volí vhodná kompenzační cvičení vzhledem k 
specifickým pohybovým činnostem,  

- umí je prakticky využívat jako druh regenerace 
a kompenzace 

Kompenzační cvičení – uvolňovací, protahovací, 
posilovací, relaxační, rovnovážná, dechová 

- pochopil význam regeneračních prostředků,  
- zná jejich, případné kontraindikace 

Regenerační techniky – sauna, otužování, 
zvyšování obranyschopnosti organismu 

- je schopen  bezpečného řízeného pádu na lyžích Úpoly – pády 
 

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ  
- ovládá lyžařská průpravná cvičení; Všeobecná lyžařská průprava 

- brzdění 
- pády a vstávání 
- hry a cvičení pro rovnováhu 
- odšlapování 
 

- ovládá jízdu na běžeckých lyžích v terénu 
a v běžeckých tratích, za měnících se 
podmínek, uplatňuje vhodnou techniku jízdy; 

Způsoby běhu a pohybu na lyžích 
- střídavý běh dvoudobý 
- soupažný běh jednodobý 
- sjezdové postoje na běžeckých lyžích 
- výstupy na běžeckých lyžích 
- jednostranné bruslení 
- oboustranné bruslení dvoudobé 
- oboustranné bruslení jednodobé 
- oboustranné bruslení střídavé a prosté 

 
- je schopen správně namazat lyže pro zvolený 

způsob; 
 
 
 
- zná nebezpečí lavin 
- umí vyhledat a vyprostit zasypané vč. 

poskytnutí první pomoci a transportu 
- zná základy přežití v zimních podmínkách 

Mazání lyží pro 
- klasický způsob 
- volný způsob 
 
Laviny 
- nebezpečí lavin 
- činnost v případě spuštění laviny 
- hledání, vyproštění zasypaných, první pomoc 
- transport raněných 
- přežití v zimních podmínkách 
 
 

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ 

- ovládá průpravná lyžařská cvičení, 
- ovládá jízdu na sjezdových lyžích na 

sjezdovce, 
- dovede odhadnout možná nebezpečí na 

sjezdovce; 

Všeobecná lyžařská průprava 
- postoje a pohyb na místě 
- obraty na rovině 
- pády a vstávání 
- pohyb na lyžích (svah, rovina) 
- výstupy 
- brzdění a zastavování (odšlapování, pluh) 
- jízda na vleku 
- základní sjezdový postoj 
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- sjíždění (protisvah, šikmo svahem, po spádnici) 
- oblouk v pluhu z rozšířené stopy ke svahu a od 

svahu 
- oblouk z rozšířené stopy 

- ovládá základní prvky carvingu; 
- aplikuje vybrané prvky carvingu ve vhodných 

terénech; 

Základní carving 
- jednotlivý carvingový oblouk 
- napojení dvou carvingových oblouků 
- navazované carvingové oblouky 
- pádová technika 
- jízda po horní lyži 

- dokáže popsat prvky expertního carvingu; 
- demonstruje vybrané prvky expertní jízdy na 

svahu; 

Expertní jízda 
- rotace 
- zatížení vnitřní lyže 
- náklon do oblouku 
- zahájení oblouku na vnitřní lyži 
- přisedání do oblouku 
- handcarving 

 

BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ VZD ĚLÁVÁNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ  

- popisuje a v modelové situaci předvádí principy 
poskytování první pomoci; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se 
doporučuje na ně reagovat; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci 
sobě a jiným; 

Zásady první pomoci  
- mozkolebeční poranění 
- šok a proti šoková opatření 
- pronikající poranění břicha, zavřená poranění, 

poranění pánve 
- poranění páteře, krku a míchy, manipulace se 

zraněným 
- bezvědomí, Rautekova zotavovací poloha 
- poranění kostí a kloubů 
- obvazová technika 
- omrzliny 
- úrazy na lyžích 

- posoudí vliv lidské činnosti na ŽP; 
- uvádí příklady zdrojů znečištění v ČR i ve světě 
- charakterizuje působení životního prostředí na 
člověka a jeho zdraví; 

- popisuje, které zdroje energie běžně využívá; 
- rozlišuje různé typy odpadů a odpad separuje; 

Životní prostředí 
- vztahy mezi člověkem a životním prostředím 
 

- uvede příklady chráněných území v regionu 
a České republice; 

- popíše, čím je chráněné území v regionu 
významné; 

- zdůvodňuje vlastní odpovědnost za ochranu ŽP 
- umí definovat zásahy pro pobyt v CHKO. 

Ochrana přírody a krajiny - státní správa 
- CHKO 
- NP, KRNAP 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

 
Předmět: 

BRANNÝ KURZ A ZDRAVOTNÍ P ŘÍPRAVA 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ BRANNÉHO KURZU 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Branný kurz je vyučován ve druhém ročníku v rozsahu 6 dní po osmi hodinách výuky a 
výcviku. 
 
CÍL BRANNÉHO KURZU 
Branný kurz si klade za cíl:  
- zvyšovat fyzickou zdatnost žáků; 
- vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací v neznámém volném terénu po 

stránce fyzické, technické a psychické, a to osvojením zásad topografie a principů přežití 
v přírodním prostředí; 

- připravit žáky na řešení možných mimořádných situací v souladu s právními normami 
oblasti krizového řízení; 

- pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků (kondiční část kurzu); 
- seznámit žáky se základy první pomoci; 
- vytvářet u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí, seznámit žáky se 

zásadami ochrany přírody a krajiny; 
- vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.  

 
Obecným cílem branného kurzu je: 
- plnit funkci regenerační a kompenzační, po jednostranné zátěži působené pobytem ve 

škole, ale i činnostmi mimo školu; 
- zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové aktivity ve známém prostředí; 
- chápat sociální vztahy a role a užívat je pro poznávání, vytváření a upevňování přátelských 

vztahů v duchu fair play; 
- zvládat první pomoc při úrazu v různém prostředí; 
- eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. 

 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce  
- výklad 
- soutěže 
- samostatná práce 
- rozhovor a řízená diskuse 
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- práce s mapou 
- instruktáž  a praktická ukázka 

 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Průřezová témata jsou zapracována tak, aby žák: 
 
Občan v demokratické společnosti 
- dovedli jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení  
- měli vhodnou míru sebevědomí  

 
Člověk a životní prostředí 
- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů  
- dokázali vnímat své okolí a přírodní prostředí (využití prostředí pro obranu) 
- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

 
Člověk a svět práce 
- osvojili práci s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací  
- dokázali odpovědně rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací  

 
Informa ční a komunikační technologie 
- dokázali využívat moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (GPS ) 

 
Mezipředmětové vztahy 
Obsah branného kurzu souvisí s dalšími vyučovacími předměty: 
- biologie a ekologie– stavba lidského těla, první pomoc, úrazy ,krajina a životní prostředí 
- dějepis – příklady mimořádných událostí 
- ekonomika – ekonomické dopady znečišťování životního prostředí 
- občanská nauka – základní úkoly ochrany obyvatelstva 
- právo – základní právní normy ochrany životního prostředí 
- speciální tělesná výchova – pády, úpoly a základy sebeobrany 
- tělesná výchova – rozvoj pohybových schopností a dovedností 
- informační a komunikační technologie – GPS, informační zdroje, internet 
- zeměpis – praktický zeměpis, průmysl, zemědělství a doprava 
 
 

Branný kurz 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
TOPOGRAFIE  

Žák: 
- vysvětlí působení lidí na krajinu v lokalitě 

školy nebo v širší oblasti; 
- uvede příklady ochrany a rozvoje životního 

prostředí;                                                                              

Krajina a životní prostředí 

- dovede se orientovat v krajině pomocí map,                     
kompasu a buzoly, určit vlastní stanoviště, určit 
orientační body a linie, určit světové strany 
náhradními metodami, odhalovat vzdálenosti 

Praktický zeměpis 
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a výšky objektů v terénu; 
- pořizuje náčrty, nákresy situace v terénu 

a přemísťování v terénu; 
- dovede náležitě zabezpečit svůj pobyt, pohyb 

a přežití ve volné přírodě 
- správně používá pojmy sídlo, oblast, region, 

obec a orientuje se v územní organizaci státní 
správy a v samosprávě obcí; 
 

Česká republika – místní region 

OCHRANA  ČLOVĚKA ZA MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

- umí vysvětlit základní pojmy související 
s ochranou člověka za mimořádných událostí 

Základní pojmy 

- dokáže rozdělit a uvést příklady mimořádných 
události 

Druhy a příklady mimořádných událostí 

- určí složky  a   činnost IZS 
- ovládá  telefonní linky tísňového volání 

Integrovaný záchranný systém 

- zná způsoby varování obyvatelstva 
- vyjmenuje základní činnosti po varování 

obyvatelstva 
- popíše zásady chování při vyhlášení  evakuace 

a způsoby ukrytí 

Základní úkoly ochrany obyvatelstva  
a) varování 
b) evakuace   
c) úkryty 

- vymezí obsah evakuačního zavazadla  
- charakterizuje improvizované prostředky 

ochrany obyvatelstva 

Evakuační zavazadlo a prostředky 
improvizované prostředky ochrany obyvatelstva  

- získá přehled o haváriích spojených s únikem 
nebezpečných látek a radiačních haváriích 
jaderných a energetických zařízení 

- uvede způsob chování obyvatelstva při těchto 
druzích ohrožení 

 
 
 
 
 
 
 

Havárie s únikem nebezpečných látek a radiační 
havárie jaderných energetických zařízení 

KONDI ČNÍ ČÁST 
Žák: 
- uplatňuje základní hygienická pravidla,  
- dodržuje bezpečnost při sportovní činnosti,  
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí, ví, jak na 

ně reagovat 

Teoretické poznatky – hygiena a bezpečnost při 
sportovní činnosti, význam pohybu pro zdraví 

- volí vhodné sportovní vybavení,  
- zná správnou techniku jízdy na kole,  
- dovede provést drobné opravy jízdního kola, 
- zná zásady a pravidla bezpečnosti při jízdě 

v terénu a na silnici,  
- zná základní důležité dopravní značky 

Teoretické poznatky – technika jízdy na kole, 
drobné opravy,  výzbroj, výstroj, pravidla 
silničního provozu, dopravní značky  

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 
obratnost, vytrvalost 

Rozvoj pohybových schopností 

- ovládá jízdu na horském kole, v terénu, na Rozvoj pohybových dovedností - jízda na 
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silnici, za měnících se podmínek,  
- uplatňuje vhodnou techniku jízdy 

horském kole, jízda v terénu, jízda zručnosti 

- je schopen se orientovat v krajině,  
- uplatňuje zásady bezpečnosti v terénu 

Turistika 

- dokáže uplatnit základní atletické dovednosti 
při pohybu v přírodě 

Atletika – lesní běh, skok, starty, hody 

- volí vhodná kompenzační cvičení vzhledem k 
specifickým pohybovým činnostem,  

- umí je prakticky využívat jako druh regenerace 
a kompenzace 

Kompenzační cvičení – uvolňovací, protahovací, 
posilovací, relaxační, rovnovážná, dechová 

- pochopil význam regeneračních prostředků,  
- zná jejich, případné kontraindikace 

Regenerační techniky – sauna, otužování, 
zvyšování obranyschopnosti organismu 

- dokáže uplatnit všestrannou pohybovou 
přípravu při sportovních hrách v přírodě a 
týmovou spolupráci při jejich provádění 

Hry v přírodě 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 
zdatnosti 

Úpoly – pády, základy sebeobrany 

BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ VZD ĚLÁVÁNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ  

Žák: 
- popisuje a v modelové situaci předvádí principy 

poskytování první pomoci 
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se 

doporučuje na ně reagovat; 
- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci 

sobě a jiným; 

Péče o zdraví - Zásady první pomoci – 
Mozkolebeční poranění 
- Bezvědomí, Rautekova zotavovací poloha 
- Poranění kostí a kloubů 
- Obvazová technika 
- Poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- zhodnotí vliv růstu lidské populace na životní 
prostředí 

- popíše význam vody pro život člověka na Zemi 
a možnosti přístupů k vodním zdrojům 

- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění vody  
- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění 

ovzduší 
- uvádí příklady zdrojů znečištění ovzduší ve 

svém okolí, v České republice i ve světě 
- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění půd 
- navrhuje jakým způsobem předcházet 

znečištění prostředí a dokládá to na příkladu ze 
svého běžného života 

- charakterizuje působení životního prostředí na 
člověka a jeho zdraví 

- popisuje, které vlivy prostředí  považuje ve 
vztahu k vlastnímu životu za nejdůležitější 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie 
z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv 
jejich využívání na prostředí 

- popisuje, které zdroje energie běžně využívá 
- popíše způsoby nakládání s odpady 
- rozlišuje různé typy odpadů a odpad separuje 
- popíše některé významné globální problémy na 

Životní prostředí člověka – Vztahy mezi 
člověkem a životním prostředím 
- Faktory ovlivňující růst populací 
(průmysl, zemědělství, domácnosti, doprava, 
hluk, obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie, skládkování a separování odpadů..) 
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Zemi 
- uvede příklady chráněných území v regionu 

a České republice 
- uvede základní ekonomické, právní 

a informační nástroje společnosti na ochranu 
přírody a prostředí 

- zdůvodňuje vlastní odpovědnost za ochranu 
životního prostředí ve vztahu k dalším 
generacím 

Ochrana přírody a krajiny - státní správa 
- nevládní neziskové organizace 
- občanská sdružení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice  s.r.o. 
ŠVP Technické lyceum – specifický záměr hasičský 

78-42-M/01 Technické lyceum 

  249 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 

78-42-M/01 
Technické lyceum 

 
 

 
Předmět: 

HOROLEZECKÝ KURZ 
 

(platnost od 1. 9. 2011) 
 

POJETÍ HOROLEZECKÉHO KURZU 
 
 

CELKOVÁ DOTACE 
Horolezecký kurz je zařazen ve II. pololetí druhého ročníku 
Celková délka kurzu je 6 vyučovacích dní 

OBECNÝ CÍL 
Horolezecký kurz je odborný – profilující kurz. Primárně směřuje k teoretickému a 
praktickému seznámení žáků se základy horolezectví ve všech jeho formách (stěny, lezení 
v horách, expedice, skalní lezení, lezení v ledu apod.). 
Především rekreační formy horolezectví jsou v dnešní době rozšířeným druhem volno 
časových aktivit. Tyto aktivity v sobě skýtají pohyb ve volné přírodě, fyzickou aktivitu, ale 
také navazování sociálních kontaktů. Tedy už jenom absolvování kurzu, který prakticky celý 
probíhá v přírodě, je pro žáky maximálně pozitivní. Rovněž by kurz měl u žáků podnítit 
zájem o biodromální aktivity v přírodě. Současně je možné naučené dovednosti využít a dále 
rozvíjet v profesním životě v bezpečnostních a ozbrojených složkách státu. 
 
Tyto cíle jsou naplňovány pomocí  uvedených postupů, v rámci kterých horolezecký kurz: 
- poskytuje žákům odborný pohled na horolezectví a jeho formy a druhy; 
- seznamuje žáka s historickým vývojem, charakteristikou, vystrojí a výzbrojí pro lezení; 
- vymezuje právní podmínky pro pohyb ve volné krajině, pro všechny druhy a formy lezení; 
- při praktické výuce vede žáky k základním bezpečnostním návykům při sebejištění a jištění 

druhých osob. 
 
 
CÍLE VZD ĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CIT Ů, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Horolezecký kurz mimo jiné směřuje k tomu, aby žáci získali: 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání v oblasti horolezectví; 
- pozitivní postoj k přírodě a k její ochraně; 
- důvěru ve vlastní schopnosti, odpovědnost za sebe a za své spolužáky; 
- pečlivost při přípravě a používání výstroje. 
 
 
POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
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- výklad 
- ověřování poznatků v řízené diskusi během výkladu 
- názorné ukázky - uzlování, jištění, apod. 
- ukázky pomocí mediálních nosičů 
- praktické vyzkoušení výzbroje a výstroje, uzlování, lezení, slaňování aj. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení probíhá v průběhu kurzu a závěrečné fázi těmito metodami: 
- písemné, případně ústní zkoušení z teoretických poznatků 
- praktické z uzlování a použití výstroje a výzbroje 
- praktické v průběhu lezení a slaňování 
 
Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- hloubka porozumění poznatkům; 
- schopnost aplikovat naučené poznatky, schopnosti a dovednosti při řešení modelových 

situací; 
- schopnost samostatně formulovat naučené poznatky, argumentovat a vytvořit vlastní řešení 

při nestandardních situacích; 
- schopnost samostatného lezení, slaňování a jištění. 
 
 
PŘÍNOS KURZU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj 
dovedností správně porozumět výkladu a textovým podkladům, dovednost analyzovat a řešit 
problémy. 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
- vést žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému 

hodnocení, jejich zpracování a využití ke studiu; 
- motivovat žáky k rozšiřování vědomostí, prohlubování dovedností a k ochotě se učit a 

celoživotně vzdělávat; 
- vést žáky k ověřování výsledků; 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 
 
Kompetence k řešení problémů 
- vést žáky k rozvoji dovednosti analyzovat zadání úkolu – problému; 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 

myšlenkové operace. 
 
Komunikativní kompetence 
- učit žáky vyjadřovat se stručně a srozumitelně, především využívat správně a věcně 

odborné názvy, 
- formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých; 
- vést žáky ke spolupráci při řešení problémů a krizových situací. 
 
Personální a sociální kompetence 
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- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností; 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 
 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
- vést žáky k pochopení významu životního prostředí pro člověka; 
- vést žáky k prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vést je k diskusi. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi; 
- vést žáky k objektivnímu sebehodnocení; 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 
s informacemi 
- žák je schopen pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií; 
- po zaškolení, případně s dohledem dokáže využívat speciální programové vybavení 

k výuce. 
 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Stejně jako u klíčových kompetencí platí, že i průřezová témata je možné z velké části zařadit 
do výuky v rámci střeleckého kurzu. 
 
Občan v demokratické společnosti 
- klást důraz na získávání odpovědnosti za svěřeného jednotlivce či skupinu během 

horolezectví. 
 
Člověk a životní prostředí 
- poukázat na správné chování při pohybu ve volné přírodě a na správné zásady při jištění 

pomocí přírodních prvků. 
 
Člověk a svět práce 
- vést žáky k pochopení nutnosti neustálé a soustavné profesní přípravě ve všech oblastech 

horolezectví a práce s lany. 
 
Informa ční a komunikační technologie 
- upozorňovat na důležitost počítačové gramotnosti pro budoucí profesní o osobní rozvoj, 

např. při plánování horolezeckého pochodu. 
 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Obsah výuky v rámci střeleckého kurzu souvisí s dalšími vyučovacími předměty, zejména 
v těchto oblastech (i s přihlédnutím k odbornému zaměření školy): 
Biologie a ekologie: principy chování lidského těla při horolezectví a ve velkých výškách, 
první pomoc, první pomoc při pádech z velkých výšek 
Fyzika: princip mechaniky, kladky, volný pád 
Dějepis: historický vývoj lezení (výstroj, výzbroj), horolezectví a jeho významné mezníky 
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TV a STV: praktické využití dovedností v oblasti speciální tělesné výchovy, rozvoj 
generálních motorických schopností 
 
 

Horolezecký kurz 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

  
LEZECKÁ P ŘÍPRAVA 

Žák: 
- popíše historický vývoj horolezectví 
- charakterizuje druhy výstroje a 

výzbroje, zná jejich použití 
- - dovede uvázat základní uzly a umí 

popsat jejich využití 

 
Horolezectví, formy a druhy a jejich 
historický vývoj 
Charakteristika základní výstroje a výzbroje 
Základní uzly 

- dovede překonávat jednoduché 
překážky pomocí lana 
 

- nízké lanové techniky, překonávání  
překážek pomocí lana 
- základy jištění a sebe jištění 

- popíše hlavní způsoby jištění a sebe 
jištění a dokáže je aplikovat v praxi 
- dovede vybrat vhodná místa pro 
umístění kotvících bodů 
- chápe princip základního postupného 
jištění a dokáže ho aplikovat v praxi 
- zná formy pohybu po různých 
terénech  
- charakterizuje druhy výstroje a 
výzbroje a dovede je vhodně použít 

 

- základy lezení 
- jištění a sebe jištění,  
- výběr kotvících bodů, 
- zakládání postupné jištění,  
- pohyb po skále, ledovci, sněhu a 
umělé stěně, 
- průmyslové lezení,  
- výběr vhodné výzbroje a výstroje 

- zná a dovede využít různé druhy 
slaňování 
- dovede vybrat vhodná místa pro 
umístění kotvících bodů pro slanění 
- chápe princip sebe jištění a dokáže ho 
aplikovat v praxi 
- dokáže slaňovat v různých 
netypických polohách těla 
- umí vyrobit improvizovaný sedací 
úvazek 
- dokáže slaňovat ve volném prostoru 
- zná druhy kladek a jejich využití 
v praxi v případě záchrany 

- základy slaňování 
- způsoby slanění 
- výběr a vybudování  kotvících bodů, 
- sebe jištění, 
- taktické slanění 
- improvizovaná výroba sedacího 
úvazku, 
- slaňování ve volném prostoru, 
- záchrana ze skály, stromu, 
kladkostroje 

 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ 

BIOLOGIE A EKOLOGIE 
 

 
- dokáže poskytnout první pomoc při 
úrazu, uplatňuje ve svém jednání 
základní znalosti o stavbě a funkci 

První pomoc  
Úvod do traumatologie, základní pojmy 
První pomoc - kardiopulmonální resuscitace  
Záchvat padoucnice, křečové stavy 
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lidského organismu jako celku,  
- analyzuje možnosti využití znalostí 
z oblasti první pomoci 
- dokáže s dopomocí v modelové 
situaci prakticky poskytnout první 
laickou pomoc 
 
 
- vysvětlí a popíše chování lidského 
těla při pádu z velké výšky  
- popíše možná poranění a pokusí se 
stanovit zásady první laické pomoci 

Dušení 
Závažné akutní stavy u dětí  
Zasažení elektrickým proudem 
Popáleniny a poleptání 
Úpal a úžeh 
Otravy a uštknutí hadem 
Náhlé břišní příhody 
 
Principy chování lidského těla při pádu 
z velké výšky 

- popíše možné vlivy vysokohorského 
prostředí na lidský organismus 
- chápe nutnost použití ochranných 
pomůcek při horolezectví 

Biologie člověka 
Vliv vysokohorského prostředí na lidský 
organismus 
Pobyt a přežití v horách 

 
- je si vědom negativního působení 
pohybu lidí ve volné krajině 
-  má odpovědnost k chování a péči o 
životní prostředí 
- zodpovědně vybírá a navrhuje kotvící 
a jistící prvky a je si vědom možnosti 
poškození přírody 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Právní odpovědnost k péči o životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

KONDI ČNÍ ČÁST 
- uplatňuje základní hygienická 
pravidla 
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 
ví, jak na ně reagovat 

Teoretické poznatky – význam pohybu 
v přírodě pro zdraví 
Hygiena, bezpečnost při sportovní činnosti 

- dovede pod vedením instruktora 
rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 
vytrvalost a obratnost 
- zvládá základní přechody a orientaci 
při primárních akrobatických prvcích 

Rozvoj pohybových schopností 

- ovládá práci s lanem a v rámci hry 
dokáže v časové tísni využít naučené 
dovednosti v oblasti uzlování 
- uplatňuje techniku a základní pravidla 
lezení a dokáže je využít v netypických 
situacích a v časové tísni 

Rozvoj dovedností  
Rozvoj motoriky 

 
- volí vhodná kompenzační cvičení 
vzhledem k specifickým pohybovým 
činnostem pro horolezectví 
- prakticky umí využívat jednotlivá 
kompenzační cvičení  

Kompenzační cvičení  
- uvolňovací 
- posilovací 
- protahovací 
- relaxační 
- rovnovážná a dechová 
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Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s. r. o. 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání: 
78-42-M/01 

Technické lyceum 
 

Předmět: 
TECHNICKÝ  KURZ 

 
(platnost od 1. 9. 2011) 

 
POJETÍ TECHNICKÉHO KURZU 

 
 
CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE 
Technický kurz je vyučován ve druhém ročníku v rozsahu šesti dní po osmi hodinách výuky a 
výcviku. 
 
CÍL TECHNICKÉHO KURZU 
Technický kurz si klade za cíl:  
- zvyšovat fyzickou zdatnost žáků; 
- vytvořit u žáků předpoklady pro zvládnutí krizových situací v neznámém volném terénu po 

stránce fyzické, technické a psychické; 
- připravit žáky na řešení možných mimořádných situací v souladu s právními normami 

oblasti krizového řízení; 
- pozitivně působit na morálně volní vlastnosti žáků (kondiční část kurzu); 
- seznámit žáky se základy první pomoci; 
- vytvářet u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí, seznámit žáky se 

zásadami ochrany přírody a krajiny; 
- vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví.  

 
Obecným cílem technického kurzu je: 
- plnit funkci regenerační a kompenzační, po jednostranné zátěži působené pobytem ve 

škole, ale i činnostmi mimo školu; 
- zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatné, 

zdravotně vhodné a bezpečné pohybové aktivity ve známém prostředí; 
- chápat sociální vztahy a role a užívat je pro poznávání, vytváření a upevňování přátelských 

vztahů v duchu fair play; 
- zvládat první pomoc při úrazu v různém prostředí; 
- eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDK Ů ŽÁKŮ 
Hodnocení probíhá v závěrečné fázi kurzu těmito metodami: 
- Písemné -  formou testu  
- praktické v průběhu výcviku 
- praktické v závěru výcviku 
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Hodnoceny jsou tyto činnosti: 
- poznatky z oblasti zásad chování v požářišti a bezpečnosti v terénu 
- schopnost aplikace těchto zásad v požářišti 
- poznatky z ochrany člověka za mimořádných událostí 
- pohybové dovednosti - jízda na horském kole, jízda v terénu, jízda zručnosti 
- schopnost orientace v terénu a překonávání umělých a přírodních překážek 
- schopnost poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách  

 
PŘÍNOS KURZU K ROZVOJI KLÍ ČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj 
dovedností správně porozumět výkladu a textovým podkladům, dovednost analyzovat a řešit 
problémy. 
 
Kompetence k učení 
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 
- vést žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému 

hodnocení, jejich zpracování a využití ke studiu; 
- motivovat žáky k rozšiřování vědomostí, prohlubování dovedností a k ochotě se učit a 

celoživotně vzdělávat; 
- vést žáky k ověřování výsledků; 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání. 

 
Kompetence k řešení problémů 
- vést žáky k rozvoji dovednosti analyzovat zadání úkolu – problému; 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 

myšlenkové operace. 
 
Komunikativní kompetence 
- učit žáky vyjadřovat se stručně a srozumitelně, využívat správně a věcně odborné názvy, 
- formulovat a obhajovat své názory, respektovat názory druhých; 
- vést žáky ke spolupráci při řešení problémů. 
 
Personální a sociální kompetence 
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností; 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 
 
Občanské kompetence a kulturní povědomí 
- vést žáky k pochopení významu životního prostředí pro člověka; 
- vést žáky k prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vést je k diskusi. 
 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 
- vést žáky k využívání znalostí pro běžnou praxi; 
- vést žáky k objektivnímu sebehodnocení; 
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; 
- cílevědomě a zodpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 
- po zaškolení, případně s dohledem využívat speciální programové vybavení k výuce. 
 

POJETÍ VÝUKY (VÝUKOVÉ STRATEGIE) 
- skupinová práce  
- výklad 
- soutěže 
- samostatná práce 
- rozhovor a řízená diskuse 
- práce s hasícími prostředky 
- instruktáž  a praktická ukázka 

 
APLIKACE PR ŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Průřezová témata jsou zapracována tak, aby žák: 
 
Občan v demokratické společnosti 
- dovedli jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení  
- měli vhodnou míru sebevědomí  

 
Člověk a životní prostředí 
- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů  
- dokázali vnímat své okolí a přírodní prostředí (využití prostředí pro obranu) 
- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

 
Člověk a svět práce 
- osvojili práci s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací  
- dokázali odpovědně rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací  

 
Informa ční a komunikační technologie 
- dokázali využívat moderních IT technologií při plnění zadaných úkolů (GPS ) 

 
Mezipředmětové vztahy 
Obsah branného kurzu souvisí s dalšími vyučovacími předměty: 
- biologie a ekologie– stavba lidského těla, první pomoc, úrazy 
- dějepis – příklady mimořádných událostí 
- ekologie – krajina a životní prostředí 
- ekonomie – ekonomické dopady znečišťování životního prostředí 
- občanská výchova – základní úkoly ochrany obyvatelstva 
- pedagogicko-psychologické vzdělávání - orientace se v konfliktních situacích a osvojení 

si modelu, jak situace řešit, seberegulace, příprava na setkávání se stavy krajní nouze nebo 
nebezpečí 

- právo – základní právní normy ochrany životního prostředí a normy pro použití 
hasičských přístrojů 

- speciální tělesná výchova – pády, úpoly a základy sebeobrany 
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- organizace požární ochrany – organizace jednotky HZS na pracovišti 
- technické prostředky požární ochrany – ovládání technických prostředků požární 

ochrany, návyky pro zabezpečení provozuschopnosti požární techniky 
- tělesná výchova – rozvoj pohybových schopností a dovedností 
- informační a komunikační technologie – GPS, informační zdroje, internet 
- chemie – znalost chemického složení hořlavin a hasících látek 
 

Předmět: Technický kurz 
Očekávané výstupy 

(kompetence) 
Učivo 

 
HASIČSKÉ ZÁSAHY  

Žák: 
- vysvětlí působení hořlavin na krajinu v lokalitě 

školy nebo v širší oblasti; 
- uvede příklady použití hasících látek; 

Krajina a životní prostředí 

 
- zná postup při poplachovém zařízení (výjezd 

JPO, sjezd po skluzu, ustrojení do zásahového 
obleku) 

- dokáže popsat výstroj a výzbroj příslušníka 
HZS 

- zná mobilní požární techniku (vybavení CAS, 
TA) 

- orientuje se ve zvláštních technických 
prostředcích (rozbíječ oken, zachycovač 
airbagů, řezač pásů…) 

- prakticky dovede se obléci do zásahového 
obleku, stříkat z proudnice, manipulovat 
s vyprošťovacím zařízením 

- je seznámen s prostory požární stanice 

 Technicko-praktická část kurzu – prostory 
hasičské záchranné stanbice 

- dovede se orientovat ve znalostech chemického 
složení hořlavin a nehořlavin 

- zná rozdělení hořlavin I.-III. stupně 
- zná umístění hasicích přístrojů v lokalitě školy, 

jejich možnosti a formy použití 
- dovede náležitě zabezpečit budovu školy, místo 

pobytu a bezprostředního okolí proti požáru 
- dovede rozlišit formy a druhy požáru 

Chemie 

- správně používá pojmy sídlo, oblast, region, 
obec a orientuje se v územní organizaci státní 
správy a v samosprávě obcí, zná nebezpečná 
místa možných ohnisek požáru 
 

Česká republika – místní region 

OCHRANA  ČLOVĚKA ZA MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

- umí vysvětlit základní pojmy související 
s ochranou člověka za mimořádných událostí 

Základní pojmy 

- dokáže rozdělit a uvést příklady mimořádných 
události 

Druhy a příklady mimořádných událostí 

- určí složky  a   činnost IZS Integrovaný záchranný systém 
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- ovládá  telefonní linky tísňového volání 
- zná způsoby varování obyvatelstva 
- vyjmenuje základní činnosti po varování 

obyvatelstva 
- popíše zásady chování při vyhlášení  evakuace 

a způsoby ukrytí 

Základní úkoly ochrany obyvatelstva  
a) varování 
b) evakuace   
c) úkryty 

- vymezí obsah evakuačního zavazadla  
- charakterizuje improvizované prostředky 

ochrany obyvatelstva 

Evakuační zavazadlo a prostředky 
improvizované prostředky ochrany obyvatelstva  

- získá přehled o haváriích spojených s únikem 
nebezpečných látek a radiačních haváriích 
jaderných a energetických zařízení 

- uvede způsob chování obyvatelstva při těchto 
druzích ohrožení 

 

Havárie s únikem nebezpečných látek a radiační 
havárie jaderných energetických zařízení 

KONDI ČNÍ ČÁST 
Žák: 
- uplatňuje základní hygienická pravidla,  
- dodržuje bezpečnost při sportovní činnosti,  
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí, ví, jak na 

ně reagovat 

Teoretické poznatky – hygiena a bezpečnost při 
sportovní činnosti, význam pohybu pro zdraví 

- volí vhodné sportovní vybavení,  
- zná správnou techniku běhu při hasičském 

útoku,  
- dovede provést drobné opravy hasičských 

hadic, 
- zná zásady a pravidla bezpečnosti při 

hasičském útoku,  
- zná základní důležité dopravní značky 

Teoretické poznatky – technika běhu, drobné 
opravy,  výzbroj, výstroj, pravidla silničního 
provozu, dopravní značky  

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 
obratnost, vytrvalost 

Rozvoj pohybových schopností 

- ovládá běh v terénu, na silnici, za měnících se 
podmínek a ve stížených podmínkách 

- uplatňuje vhodnou techniku hasičském zásahu,  

Rozvoj pohybových dovedností – překonání 
dýmnice, umělých a přírodních překážek 

- je schopen se orientovat v krajině,  
- uplatňuje zásady bezpečnosti v terénu 

Turistika 

- dokáže uplatnit základní atletické dovednosti 
při pohybu v přírodě 

Atletika – přespolní běh, skoky, starty, hody 

- volí vhodná kompenzační cvičení vzhledem k 
specifickým pohybovým činnostem,  

- umí je prakticky využívat jako druh regenerace 
a kompenzace 

Kompenzační cvičení – uvolňovací, protahovací, 
posilovací, relaxační, rovnovážná, dechová 

- pochopil význam regeneračních prostředků,  
- zná jejich, případné kontraindikace 

Regenerační techniky – sauna, otužování, 
zvyšování obranyschopnosti organismu 

- dokáže uplatnit všestrannou pohybovou 
přípravu při sportovních hrách v přírodě a 
týmovou spolupráci při jejich provádění 

Hry v přírodě 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 
zdatnosti 

 

Úpoly – pády, základy sebeobrany 
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BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ VZD ĚLÁVÁNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ  

Žák: 
- popisuje a v modelové situaci předvádí principy 

poskytování první pomoci 
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se 

doporučuje na ně reagovat; 
- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci 

sobě a jiným; 

Péče o zdraví - Zásady první pomoci – 
Mozkolebeční poranění 
- Bezvědomí, Rautekova zotavovací poloha 
- Poranění kostí a kloubů 
- Obvazová technika 
- Poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- zhodnotí vliv růstu lidské populace na životní 
prostředí 

- popíše význam vody pro život člověka na Zemi 
a možnosti přístupů k vodním zdrojům 

- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění vody  
- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění 

ovzduší 
- uvádí příklady zdrojů znečištění ovzduší ve 

svém okolí, v České republice i ve světě 
- posoudí vliv lidské činnosti na znečištění půd 
- navrhuje jakým způsobem předcházet 

znečištění prostředí a dokládá to na příkladu ze 
svého běžného života 

- charakterizuje působení životního prostředí na 
člověka a jeho zdraví 

- popisuje, které vlivy prostředí  považuje ve 
vztahu k vlastnímu životu za nejdůležitější 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie 
z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv 
jejich využívání na prostředí 

- popisuje, které zdroje energie běžně využívá 
- popíše způsoby nakládání s odpady 
- rozlišuje různé typy odpadů a odpad separuje 
- popíše některé významné globální problémy na 

Zemi 

Životní prostředí člověka – Vztahy mezi 
člověkem a životním prostředím 
- Faktory ovlivňující růst populací 
(průmysl, zemědělství, domácnosti, doprava, 
hluk, obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie, skládkování a separování odpadů..) 

- uvede příklady chráněných území v regionu 
a České republice 

- uvede základní ekonomické, právní 
a informační nástroje společnosti na ochranu 
přírody a prostředí 

- zdůvodňuje vlastní odpovědnost za ochranu 
životního prostředí ve vztahu k dalším 
generacím 

Ochrana přírody a krajiny - státní správa 
- nevládní neziskové organizace 
- občanská sdružení 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 


